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سورة طه
  بحث مرتبط با موضوع اين مقاله، عبارت «يوم الزيّنه: 
تفاسير  از  بسياري  در  كه  است  آرايش»  و  زينت  روز 
درستي  بر  بي آنكه  اينجا  در  است.  آمده  نوروز  با  برابر 
اين برداشت تأكيد شود، تنها به عنوان نمونه اي از موارد 
رواج گسترش فرهنگ ايراني در ميان جوامع اسالمي ياد 

مي گردد.
آمده اي  ما  نزد  آيا  موسي،  «اي  فرعون گفت:  ـ   15
هم  ما  كني؟  بيرون  سرزمين مان  از  را  ما  سحرت  با  تا 
قطعًا برايت سحري مثل آن خواهيم آورد. پس ميان ما و 
خودت وعده گاهي در جايي هموار بگذار كه نه ما از آن 
تخلف كنيم، نه تو.» قال َموعُِدُكم يوُم الزينةِ و اَن يُحَشَر 
آرايش  روز  شما  وعده گاه  گفت:  موسي  ُضحًي:  الناُس 
(عيد) باشد، به شرط اينكه مردم هنگام ظهر جمع شوند. 

(طه، 57 ـ 59) 
ص30)  (ج3،  تفسيرش  در  سليمان  بن  مقاتل 
هر  در  آنها  جشن  روز  يعني  آرايش،  «روز  مي نويسد: 
سال كه يك روز بود و آن نوروز است.» اين مطلب در 
(ج2، ص403)،  بحرالعلوم  است:  آمده  هم  ديگر  متون 
الجامع الحكام القرآن (ج11، ص213)، انوارالتنزيل (ج4، 
ص31)، معالم التنزيل(ج3، ص265)، البحر المحيط (ج7، 
القرآن (ج4، ص555)، كشف االسرار  ص348)، غرائب 
(ج3، ص699؛ ج6، ص141؛ ج7، ص104)، روض الجنان 
(ج13، ص159)، زادالمسير (ج5، ص206)، روح البيان 
تفسير  (ج6، ص147)،  مظهري  تفسير  (ج6، ص272)، 
ص233)،  (ج16،  المنير  ص122)،  (ج16،  المراغي 
(ج8،  كنزالدقائق  ص1528)،  (ج2،  تفسيرالوسيط 
ص324)، مراح لبيد (ج2، ص29)، مفاتيح الغيب (ج22، 

منهج الصادقين  ص687)،  (ج1،  عّليه  مواهب  ص65)، 
(ج6، ص414)، فتح القدير (ج3، ص371)، حجةالتفاسير 
(ج5، ص58)، اثني عشري (ج8، ص287)، تفسير رهنما 

(ج3، ص155).
*** 

سورة حج
يهوديان،  مسلمانان،  دادن  قرار  اينجا  در  مهم   نكته 
صابئان، مسيحيان و زرتشتيان در يك سو و مشركان در 
سوي ديگر و بيان نمونه اي از پاداش و پادافرة دو گروه 
مؤمن و مشرك است. اين آيه شريفه را مي توان مستند 
«اهل كتاب» دانستن زرتشتيان قرار داد و چه بسا آنها را 
اهل  «يا  عبارت  با  كه  دانست  آيات  برخي  نيز مخاطب 

الكتاب» شروع مي شوند.
و  الّصابئين  و  الذين  هادوا  و  آمنوا  اّن  الذين  16ـ 
النصارى و المجوس و الذين اشركوا ان  اهللا يَُفّصل بينهم 
القيامه ان  اهللا على كل شى شهيد... هذان خصمان  يوم 
من  ثياب  لهم  ُقّطعت  فالذين كفروا  ربهم  فى  اختصموا 
نار... ان  اهللا يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات 
تجرى من تحتها االنهار: همانا كسانى كه ايمان آوردند 
[و مسلمان شدند] و كسانى كه يهودى شدند و صابئان و 
مسيحيان و زرتشتيان و كسانى كه شرك ورزيدند، البته 
خدا روز رستاخيز ميانشان داورى خواهد كرد؛ زيرا خدا 
بر هر چيزى گواه است (آيه17)... اينان دو گروهند كه 
درباره پروردگارشان با هم ستيزه مى كنند. پس كسانى كه 
كفر ورزيدند، جامه هايى آتشين برايشان بريده شده است 
و از باالى سرشان آب جوشان ريخته مى شود... (آيه19) 
هر بار كه از [شدت] اندوه بخواهند از آن بيرون روند، 
عذاب  بچشيد  هان]  [كه:   مى شوند  بازگردانيده  آن  به 

حميد يزدان  پرست               

بازتاب ايران و ايرانيان در قرآن كريم

                                                                                             بخش دوم 
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آتش سوزان را... (آيه22) [و اما] خداوند كسانى را كه 
ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند، در باغهايى كه 
در  است، درمى آورد؛  روان  آن رودها  [درختان]  زير  از 
آراسته مى شوند  مرواريد  و  از طال  دستبندهايى  با  آنجا 
لباسشان در آنجا از پرنيان است (آيه23) و به گفتار  و 
پاك هدايت مى شوند و به راه [خداى] ستوده رهنمون 

مى گردند. (حج، 24)
ص1054)،  (ج4،  طبرى  ترجمه  گبران»،  «مجوس: 
منهج الصادقين (ج26، ص133) و شريف الهيجى (ج3، 
و  آمده  قرآن  در  بار  فقط يك  «واژه مجوس  ص168). 
مراد از آن ايرانيان قديم مى باشند.» احسن الحديث (ج7، 
ص26). در ترجمه الميزان مى خوانيم: «منظور از مجوس، 
به زرتشت گرويده اند و كتاب  قوم معروفى هستند كه 
مقدسشان اوستا نام دارد.» (ج14، ص505) «مجوس خود 
را منسوب به ابراهيم مى دانند و آتش پرست و خورشيد و 

ماه پرست هستند.» اطيب البيان (ج9، ص279)
پيامبرى  امام صادق(ع)  پرسيد: «آيا مجوس  از  فردى 
تو  به  پيامبر (ص)   نامه  خبر  آيا  آرى،  فرمود:  داشتند؟» 
نرسيده كه به مردم مكه نوشت: «ان اسلموا و اال فأذنوا 
بحرب من  اهللا»؛ پس آنها به حضرت نامه نوشتند كه: «از 
حضرت  كن.»  رهايمان  بت پرستى  بر  و  بگير  جزيه  ما 
نوشتند: «انى لسُت آخذ الجزية اال من اهل  الكتاب: من جز 
از پيروان كتابهاى آسمانى، جزيه نمى گيرم.» آنها نيز به 
ايشان نوشتند: «گمان كرده اى كه جز از اهل كتاب جزيه 
جزيه  (هجر)  هَگر  مجوس  از  كه  حالي  در  نمى گيرى، 

گرفتى!» پيامبر (ص) در پاسخ نوشتند: 
ـ اّن المجوس كان لهم نبى فقتلوه و كتاب احرقوه. 
آتاهم نبيهم بكتابهم فى اثنى عشر الف جلد ثور: مجوس 
پيامبرى داشتند كه او را كشتند و كتابش را سوزاندند. 
پيامبرشان كتابشان را بر [روى] دوازده هزار پوست گاو 

آورد. (نورالثقلين، ج2، ص202)
اين حديث عينًا يا با كمي تلخيص در صافي (ج2، 
كنزالدقائق  ص25)،  (ج3،  الرحمن  مواهب  ص334)، 
نمونه  تفسير  ص758)،  (ج2،  البرهان  ص432)،  (ج5، 
(ج14، ص45) به نقل از وسايل الشيعه (ج11، ص96) 
(ج3،  القرآن  تقريب  ص128)،  (ج5،  مقتنيات الدرر 
القرآن  هدى  من  و  ص352)  (ج9،  الميزان  ص589)، 
(ج8، ص35) تكرار شده است. واحدى نيز در اسباب 

النزول (ص11) به نامه حضرت   اشاره كرده است.
را  على   مى نويسد:  كشف االسرار  تفسير  در  ميبدى 
«آرى،  گفت:  پذيريم؟»  مجوس  از  «جزيه  كه:  پرسيدند 

ايشان را كتابى بود و برداشتند و بردند از ميان ايشان.» 
اهل كتاب  را  پذيرفتن جزيه  دليل روشن است كه  اين 
بودن شرط است (ج1، ص516). شريف الهيجى نيز در 
تفسيرش به نقل از كتاب «توحيد» مى نويسد: اشعث بن 
قيس از حضرت اميرالمؤمنين (ع)  پرسيد كه: «به كدام وجه 
از مجوس اخذ جزيه مى كنند، با آنكه ايشان را نه پيغمبر 
چنين  «اين  كه:  فرمودند  حضرت  كتاب؟»  نه  و  است 
نيست كه تو مى گويى؛ زيرا كه ايشان را هم كتاب بوده و 
هم پيغمبر...» (ج3، ص168) اين حديث در كنزالدقائق 
بن  اصبغ  از  نيز  را  روايتى  و  آمده  هم  ص57)  (ج9، 
نباته از همان حضرت ذكر مى كند كه در كتاب التوحيد 
اليهم  بعث  و  كتابًا  عليهم  انزل اهللا  «قد  آمده:  (ص306) 
رسوال...» پرسش اشعث و پاسخ حضرت در نورالثقلين 
(ج3، ص475)، ترجمه الميزان (ج4، ص505) و تفسير 

نمونه (ج14، ص45) نيز تكرار شده است.
(كتاب  وسائل الشيعه  از  نقل  به  احسن الحديث  در 
جهاد، باب49) مى خوانيم: جزيه فقط از اهل كتاب گرفته 
مى شود و آنها يهود و نصارى و مجوس هستند و در اين 
زمينه در وسائل الشيعه 9 روايت نقل شده است؛ از جمله 
گرامى(ص)  پيامبر  سجاد(ع)   امام  روايت حضرت  به  آنكه 
با  المجوس:  يعنى  الكتاب  اهل  سنة  بهم  «سنّوا  فرمود: 
مجوس به طريق اهل كتاب رفتار كنيد.» (ج76، ص26) 
اين روايت در تفسير نمونه (ج4، ص46) نيز آمده است. 
در ترجمه تفسير الميزان ضمن اشاره به نامه حضرت به 
مردم مكه (ج9، ص253)، آمده كه عمر با مردم درباره 
جزيه گرفتن از مجوس رايزنى كرد؛ عبدالرحمن عوف 
مجوسيان  با  مى فرمود:  كه  شنيدم  پيامبر    از  «من  گفت: 
معاملة اهل كتاب كنيد.» و اين خبر را از مالك و شافعى 
و ابوعبيد در كتاب اموال روايت مى كند. (الميزان، ج9، 
ص337) اين خبر كه عبدالرحمن عوف گفت (سنّوا بهم 
سنة اهل الكتاب) در درالمنثور (ج3، ص229) نيز آمده 

است.
نكته قابل اينكه زرتشت به دست تورانيان (يا همان 
تا حدودي  بيابانگرد و صحرانشين كه بعدها  آرياييهاي 
جايشان را به اقوام زردپوست و آلتايي و از جمله طوايف 
به  در مزارشريف  ترك زبان دادند) كشته شد و احتماالً 
خاك سپرده شد؛ يعني استان بلخ در افغانستان امروز كه 
از  پس  بزرگ،  ايران  نواحي  ديگر  در  مشابه  داليلي  به 
امام علي(ع) تصور كردند و  اسالم آنجا را مرقد مقدس 
اين امر نشان دهندة اهميت و قداست فوق العادة آن مزار 
چون حضرت  بزرگي  به  كه  است  مردم  قاطبة  نظر  در 
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اينكه  ديگر  نكته  است.  شده  داده  نسبت  اميرالمؤمنين 
اسكندر  حمله  در  اوستا  يعني  زردشتيان  مقدس  كتاب 
ساساني  عصر  در  و  سوخت  آتش  در  يا  رفت  بين  از 
بر روي دوازده هزار پوست گاو مكتوب گرديد. ممكن 
است اجمالي از اين مطالب در عبارات حديث منعكس 

شده باشد.
*** 

سورة مؤمنون
 17ـ و انزلنا من السماء ماًء بقدرٍ فَاسكنّاُه فى  االرض 
و انّا على َذهاٍب به لقادرون: از آسمان آبى به اندازه فرو 
فرستاديم؛ پس آن را در زمين جاى داديم و ما بر بردن 

آن تواناييم. (مؤمنون، 18)
روايت  به  (ج6، ص431)  كشف االسرار  در  ميبدي 
ابن عباس از قول پيامبر اكرم(ص)  مي نويسد: «ان اهللا تعالي 
انهار: جيحون و سيحون و دجلة  خمسة  الجنة  انزل من 
عيون  من  واحدة  عين  من  اهللا  انزلها  النيل.  و  الفرات  و 
الجنة من اسفل درجة من درجاتها علي جناحي جبرئيل، 
استودعها الجبال و اجراها في االرض و جعل فيها منافع 
للناس في اصناف معائشهم، فذلك قوله عزوجل: و انزلنا 
من السماء ماًء بقدر فأسكناه في االرض....» و مال فتح اهللا 
چنين  را  آن  (ج6، ص206)  منهج الصادقين  در  كاشانى 
پنج  تعالى  «حق  فرمود:  پيغمبر(ص)   مي كند:  ترجمه 
جوى آب را از يك چشمه از چشمه هاى بهشت بر بال 
جبرئيل نهاده، از آسمان فرو فرستاد: سيحون، جيحون كه 
نهر بلخ است، سوم فرات، چهارم دجله و پنجم نيل. و 
آنها را بر سبيل وديعت به جبال داده و به قدر مصلحت 

به جهت منافع خلق جارى مى گرداند.»
اين عبارت در متون ديگر گاه منسوب به آن  حضرت 
و گاه تنها از قول ابن عباس روايت مي شود: معالم التنزيل 
البحر  ص269)،  (ج23،  مفاتيح الغيب  ص362)،  (ج3، 
(ج3، ص270)،  التأويل  لباب  (ج7، ص554)،  المحيط 
(ج6،  المظهري  تفسير  ص75)،  (ج6،  روح البيان 
(ج3،  كشاف  ص543)،  (ج3،  نورالثقلين  ص374)، 
ص179)، درالمنثور (ج5، ص8)، صافى (ج3، ص397)، 
ص179)،  (ج9،  كنزالدقائق  ص311)،  (ج12،  قرطبى 
(ج4،  الثمين  الجوهر  ص431)،  (ج4،  زبدةالتفاسير 
ص269)، مواهب عّليه (ج3، ص189) و مقتنيات الدرر 
(ج7، ص276). در تبيان (ج7، ص357) حديث ديگرى 
«اربعة  فرمود:  اكرم (ص)   پيامبر  حضرت  كه  است  آمده 

انهار من الجنه: النيل، و الفرات، و سيحان، و جيحان.»
در ذيل اين آيه شريفه مي توان به آيه ديگري اشاره 

كرد كه پاره اي از مطالبي كه در تفسيرش آمده، به نوعي 
اعراف  مباركه  سوره  در  است.  مطالب  همين  يادآور 
و  لعباده  اُخرج  التى  اهللا  زينة  حّرم  من  «قل  مي خوانيم: 
الطيبات من  الرزق. قل هى للذين آمنوا فى  الحياة الدنيا 
يعلمون:  لقوم  نفصل  اآليات  كذلك  يوم  القيامه  خالصًة 
بگو: زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده و 
روزيهاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده؟ بگو: اينها 
آورده اند  ايمان  كه  است  كسانى  براى  دنيا  زندگى  در 
[هرچند ديگران هم از آن بهره مندند، ولى] روز رستاخيز 
ويژة ايشان است. بدين گونه نشانه ها[ى خود] را براى 
بيان مى كنيم.» (اعراف،  به روشنى  گروهى كه مى دانند، 

(32
يكى  گفتار  ص409)  (ج1،  كافى  اصول  در  كلينى 
عينًا  كه  مى كند  نقل  را  صادق(ع)   امام  ياران حضرت  از 
و  ص124)  ج62،  و  ص46  (ج57،  بحاراالنوار  در 
وسائل الشيعه (ج9، ص550) آمده است. معّلي بن خنيس 
مى گويد از آن حضرت پرسيدم: «ما لكم من هذه االرض: 
از اين زمين چه چيزي از آِن شماست؟» حضرت لبخندى 
زد و سپس فرمود: «ان اهللا تبارك و تعالي بعث جبرئيل  
منها:  انهار في االرض  ثمانية  بابهمامه  اََمره ان يخرق  و 
نهر  هو  و  الخشوع  و  بلخ،  نهر  هو  و  و جيحان  سيحان 
الشاش، و مهران و هو نهر الهند، و نيل مصر، و دجله 
و الفرات. فما سقت اَو استقت فهو لنا؛ و ما كان لنا فهو 
لشيعتنا، و ليس لعدونا منه شى؛ اال ما َغَصب عليه: سيحان 
و جيحان ـ كه رود بلخ است ـ و خشوع كه رود چاچ 
(تاشكند) است، و مهران كه رود هند است، و نيل مصر 
و دجله و فرات. پس هرچه را كه آبياري كنند و هرچه 
سيراب شود، از آِن ماست. و هر چه از آِن ما باشد، از آِن 
شيعيان ما نيز هست و دشمنان ما از آن بهره اى ندارند، 
مگر آنكه غصب شده باشد.» آنگاه حضرت اين آيه را 

تالوت فرمود: «قل هى للذين آمنوا فى  الحياه الدنيا».
اين حديث در متون ديگر تكرار شده است؛ از جمله 
در تفسير مقاتل بن سليمان (ج5، ص29)، تفسير صافى 
(ج2، ص183)، البرهان (ج2، ص533)، برهان الشرايع 
ترجمه  (ج2، ص24)،  نورالثقلين  3، ص186)،  و  (ج1 
ص535)  (ج2،  البرهان  ص273)،  (ج5،  السعاده  بيان 
تأويل اآليات الظاهره (ص176) تفسير شريف الهيجى 

(ج2، ص25).
*** 

سورة فرقان
 18ـ و هو الذي َمَرَج البحرين هذا َعذٌب فرات و هذا 
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مِلٌح اُجاج و جعل بينهما برزخًا و حجراً محجورا: اوست 
آن كه دو دريا را به هم پيوست: اين يكي شيرين و گوارا 
و حريمي  مانع  دو  آن  ميان  و  تلخ،  و  يكي شور  آن  و 

استوار قرار داد. (فرقان، 53)
دريا»ست  «البحرين: دو  آيه  اين  در  نظر  مورد  نكته 
و  شور  زمين،  و  آسمان  درياي  به  را  آنها  مفسران  كه 
همچنان  اما  كرده اند؛  تعبير  روم»  و  «فارس  و  شيرين، 
آخر  مورد  همين  بر  بيشترشان  تأكيد  ديد،  خواهيم  كه 
است: تفسير القرآن العظيم (ج8 ، ص 2708)، سورآبادي 
درياي  و  پارس  درياي  بر  بحرين  اين  «اگر  مي نويسد: 
(ج3،  است.»  عرب  جزيره  آن  ميان  برزخ  راني،  روم 
ص1712)، تفسير قرطبي (ج13، ص58)، البحرالمحيط 
(ج8 ، ص117 و 118)، تفسير ابن كثير (ج3، ص 334)، 
مواهب عّليه (ج1، ص803308)، منهج الصادقين (ج6، 
ص346)، روح البيان (ج6، ص228و 229)، روح المعاني 
(ج10، ص35)، تفسير اثناعشري (ج9، ص354)، تفسير 
عاملي (ج6، ص390)، التحرير و التنوير(ج19، ص76) 

و (ج 22، ص 136)
*** 

سورة شعراء
عليهم  فقرأه  االعجمين  بعض  على  نّزلناه  لو  و   19ـ 
عجم ها  از  برخى  بر  را  قرآن  اگر  مؤمنين:  به  كانوا  ما 
مى فرستاديم و وى آن را بر ايشان [= اعراب] مى خواند، 

به آن ايمان نمى آوردند. (شعراء، 198 و 199)
على بن ابراهيم قمى در تفسيرش (ج2، ص 124) 
در ذيل اين آيه از امام صادق (ع)  روايت مى كند كه: «لو 
نّزل  قد  و  العرب،  به  آمنت  ما  العجم  على  القرآن  اُنزل 
اگر  للعجم:  فضيلة  فهذه  العجم،  به  فآمنت  العرب  على 
قرآن بر عجم نازل مى شد، عرب به آن ايمان نمى آورد؛ 
ولى بر عرب نازل گشت و عجم ايمان آورد، و اين است 

فضيلت عجم.»
شده  تكرار  ديگر  متون  از  بسيارى  در  حديث  اين 
(ج4،  صافى  ص184)،  (ج4،  البرهان  جمله:  از  است، 
ص51)، مقتنيات الدرر (ج8، ص70)، كنزالدقائق (ج9، 
ص508)، تفسير الهيجى (ج3، ص397)، من هدى القرآن 
(ج9، ص122)، الفرقان (ج22، ص111)، الجديد (ج5، 
بحاراالنوار  ص604)،  (ج4،  الثمين  الجوهر  ص109)، 
ج64،  و  ج48، ص34  ج71، ص206؛  (ج9، ص228؛ 
منهج الصادقين  ص162)،  (ج3،  بيان السعاده  ص173)، 
الميزان  (ج6، ص450)، تفسير هدايت (ج9، ص112)، 
(ج15، ص332)، نمونه (ج15، ص357)، تفسير االصفى 

ص  (ج6،  اثناعشرى  (ص361)،  شبّر  ص896)،  (ج2، 
درخشان  انوار  ص136)،  ج12،  ص503؛  ج9،  397؛ 

(ج12، ص97) و قاموس قرآن (ج4، ص 198).
اين همه نشان دهندة غلبه تعصب قومى و زبانى عربها 
در آن عصر (و بلكه اين عصر) و فقدان چنين تعصبى 
در ايرانيان است؛ چنان كه ميبدى در تفسير كشف االسرار 
(ج 7، ص159) مى نويسد: «اگر اين قرآن به لغت عرب 
ـ چنان كه هست ـ ما بر مردى اعجمى فرو فرستاديمى 
تا عرب خواندى، هم بنگرويدندى و گفتندى: ما را ننگ 
بود كه اتباع كسى كنيم كه نه عرب بود و نه از جنس 

ما!»
خدمات  كتاب  در  مطهرى  شهيد  استاد  مرحوم 
متقابل ضمن آوردن همين حديث از قول امام صادق(ع) 
كه  كس  «آن  فرمود:  حضرت  آن  همچنين  مى نويسند: 
اسالم را از روى رغبت و ميل پذيرفته، بهتر از آن كسى 
از  عرب  منافقان  آورده.  اسالم  ترس  روى  از  كه  است 
اما  نيست؛  حقيقى  ايمانشان  و  شدند  مسلمان  ترس 

ايرانيان با ميل و رغبت خود اسالم را پذيرفته اند.»
سوري  سني  معاصر  مفسر  ـ  زحيلي  وهبه  دكتر 
بر  را  قرآن  فرض  «به  مي نويسد:  تفسيرالمنير  در  ـ 
عجمي مي فرستاديم و او اين گفتار فصيح اعجازآميز و 
هماوردطلب را بر ايشان مي خواند، باز كفر مي ورزيدند؛ 
چنان كه در سوره فصلت آمده: و لو جعلناه قرآنًا اعجميًا 
اين  اگر  عربي:  و  ءاعجمٌي  آياته؟  ُفّصلت  لوال  لقالوا: 
كتاب را به زبان عجمي گردانيده بوديم، قطعًا مي گفتند: 
آيا سخن عجمي  است؟  نشده  بيان  روشن  آياتش  چرا 
حّجتي  اينجا  البته   (44 (فصلت،  عربي؟!  [مخاطب]  و 
دارند كه آن را نمي فهميم؛ اما عربهايي كه قرآن به زبان 
خودشان فرستاده شده و آن را مي شنوند و مي فهمند و 
اعجازش مي شوند، ديگر عذري در  متوجه فصاحت و 
بنابراين فرقي نمي كند: چه قرآن  ندارند.  نياوردن  ايمان 
را به زبان عربي روشن بر مردمي عرب بفرستيم و آن را 
بشنوند و بفهمند و فصاحت و اعجازش را دريابند، چه 
بر عجمي بفرستيم كه عربي اش نيكو نيست، اينان بدان 
كفار  عيبجويي  بر  آشكاري  دليل  اين  و  مي شوند،  كافر 
قريش و شدت كفرشان است كه با وجود شناخت حق 
و آگاهي از فصاحت و بالغت قرآن، از سِر عصبيت و 
گردنكشي خود را به ناداني زدند!» تازه لحن آيات بعدي 

همين سوره كوبنده تر هم مي شود كه جاي درنگ دارد.
*** 
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سورة نمل 
20ـ اَمَّن جعل االرض قراراً و جعل ِخاللَها انهاراً و 
جعل لها رواسَي و جعل بين البحرين حاجزاً اَءلٌه مع اهللا 
بل اكثرهم اليعلمون: [آيا شريكاني كه مي پندارند، بهتر 
است] يا آن كس كه زمين را قرارگاهي ساخت و در آن 
رودها پديد آورد و براي آن كوهها را [مانند لنگر] قرار 
داد و ميان دو دريا مانعي گذاشت؟ آيا در كنار خدا معبود 

ديگري هست؟ بلكه بيشترشان نمي دانند. (نمل،61)
نكته مورد نظر در اين آيه، واژه «البحرين: دو دريا»ست 
كه مفسران آنها را به درياي آسمان و زمين، شور و شيرين، 
قلب و نفس، و « خليج فارس و روم» تعبير كرده اند؛ اما 
همچنان كه خواهيم ديد، تأكيد بيشترشان بر مورد آخري 
(ج3،  سورآبادي  (ج9، ص2909)،  ابي حاتم  ابن  است: 
ص1784)، كشف االسرار(ج7، ص240)، تفسير بيضاوي 
(ج4، ص164)، البحر المحيط (ج8 ، ص258)، مواهب 
ص28)،  منهج الصادقين(ج7،  ص844)،  (ج1،  عّليه 
زبدة التفاسير (ج5، ص115)،كنزالدقائق (ج9، ص580)، 
روح البيان (ج6، ص362)، البحرالمديد (ج4، ص164)، 
تفسير صفي (ص543)،  (ج10، ص217)،  روح المعاني 
(ج9،  مخزن العرفان  ص68)،  (ج10،  اثناعشري  تفسير 

ص356)
***

سورة روم
 آنچه از اين سوره مباركه با بحث حاضر ارتباط دارد، 
ماجراي شكست روم (روم شرقي يا بيزانس) از ايران و 

آگهي از پيروزي آتي آنها آغاز مي شود، 
بَعد  مِن  هم  و  االرِض  اَدنَي  في  الّروم.  ُغلِبَت  21ـ 
االمُر مِن قبُل و من  َغَلبِهم َسيَغلِبون. في بضع سنين. هللاِ 
يَنُصُر من يشاُء و  بعد و يومئٍذ يَفَرُح المؤمنون. بِنصرِاهللاِ 
هو العزيز الرحيم. وعَد اهللاِ اليُخلُف اهللا وعَدُه ولكّن اكثر 
هم  و  الدنيا  الحياةِ  من  ظاهراً  يعلموَن  اليعلمون.  الناِس 
عن اآلخرِة هم غافلون... و اّن كثيراً من الناس بِلقاء ربهم 
سرزمين  نزديكترين  در  خورد؛  شكست  روم  لكافرون: 
خواهند  پيروز  زودي  به  شكست شان،  از  پس  آنها  و 
شد. در ظرف چند سال [؛ چه، فرجامِ] كار پيش از اين 
[شكست] و پس از آن [پيروزي]، به دست خداست و 
در آن روز است كه مؤمنان از ياري خدا شاد مي گردند. 
هركه را بخواهد، ياري مي كند و او شكست ناپذير مهربان 
است. اين وعدة خداست و خدا خالف وعده نمي كند؛ 
ولي بيشتر مردم نمي دانند. تنها ظاهري از زندگي دنيا را 
مي شناسند و از زندگاني واپسين بي خبرند... و بسياري از 

مردم [رستاخيز و] لقاي پروردگارشان را سخت منكرند. 
(روم، 2ـ 8)

بيزانس  يا  شرقي  روم  و  ايران  جنگ  به  آيات  اين 
كه  مي كند  اشاره  هراكليوس  و  خسروپرويز  زمان  در 
بين سالهاي 603 تا 627م در حوالي شام روي داد و به 
عاملي، ج7،  (تفسير  انجاميد  در 611م  روميان  شكست 
ص98) و مشركان مكه از آن شاد شدند. خداوند در اين 
آيات خبر مي دهد كه روميان طي چند سال آينده پيروز 
خواهند شد و با وقوع اين مطلب و ظهور پيشگويي قاطع 
وعده هاي  انجام  در  مؤمنان  براي  كه  اطميناني  و  قرآن 
الهي و ياري رساني حق پيش مي آيد، آنان شاد مي شوند؛ 
را  ديگر  سراي  و  هستند  ظاهربين  مردم  بيشتر  هرچند 

باور نمي كنند.
ايران و روم، زمان پيروزي  در مورد محل درگيري 
آتي روم و علت شادماني مؤمنان در آن هنگام، مطالب 
نيست  كاري  آنها  با  را  ما  كه  آمده  تفاسير  در  مشابهي 
قرآن  در  البته  (كه  مكيان  شادي  علت  سراغ  به  تنها  و 
كريم اشاره اي بدان نشده) و شادي مؤمنان مي رويم. در 
بسياري از تفاسير آمده كه مشركان بدين سبب شاد شدند 
كه گفتند: مجوسياني كه همچون ما اهل كتاب نيستند، بر 
روميان مسيحي كه همچون مسلمانان اهل كتاب اند، پيروز 
شدند و اين را به فال نيك گرفتند؛ اما توجهي نكرده اند 
و  هادوا  الذين  و  آمنوا  الذين  «ان  شريفة  آية  مطابق  كه 
الصابئين و النصاري و المجوس و الذين اشركوا...» (توبه، 
29)، مجوس يا زرتشتيان در شمار مشركان نيستند و به 
همين سبب در زمان خود پيامبر(ص)  از ايشان در مناطقي 
كه به قلمرو حكومت اسالمي پيوسته بود (همچون َهَجر 
بدان  مجموعه  همين  در  كه  مي گرفتند  جزيه  هگر)،  يا 
اشاره شده است، هرچند ممكن است كه واقعًا برخي از 
ايشان با انحراف از حقيقت دين زرتشتي و يا تحت تأثير 
مانويت به شرك گراييده باشند؛ اما نكته مهمتر اينكه اگر 
شرك مجوس با ترديد بيان مي شود، به استناد قرآن كريم 
در شرك و حتي كفر بسياري از مسيحيان جاي ترديدي 
نيست؛ چنان كه مي فرمايد: «لقد َكَفَر الذين قالوا اّن اهللا هو 
المسيُح ابُن مريم...: كساني كه گفتند: «خدا همان مسيح 
پسر مريم است»، قطعًا كافر شده اند و حال آنكه مسيح 
پروردگار  و  من  پروردگار  بني اسرائيل،  «اي  مي گفت: 
قائل  شريك  خدا  براي  هركس  كه  بپرستيد  را  خودتان 
شود، قطعًا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش 
[به  ندارند.» كساني كه  ياوري  آتش است و ستمكاران 
از  [شخص  سومين  «خدا  گفتند:  و]  شدند  قائل  تثليث 
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آن] سه [اقنومِ پدر، پسر و روح القدس] است، قطعًا كافر 
شده اند و حال آنكه هيچ معبودي جز خداي يكتا نيست. 
ايشان  كافران  به  نايستند،  باز  مي گويند  آنچه  از  اگر  و 

عذابي دردناك خواهد رسيد.» (مائده، 72 و 73)
از  و  دارد  اختصاص  اين موضوع  به  بعد هم  آيات 
او  از  نمي كنند و  توبه  به درگاه خدا  اينكه: «چرا  جمله 
آمرزش نمي خواهند؟... مسيح ـ پسر مريم ـ جز پيامبري 
نبود كه بيش از او نيز پيامبراني آمده بودند و مادرش زني 
اهل كتاب، در دين خود  اي  بگو:  بود...  بسيار راستگو 
گروهي  هوسهاي  پي  از  و  مكنيد  گزافه گويي  ناحق  به 
هم  را  بسياري  و  گشتند  گمراه  اين  از  پيش  كه  مرويد 
علي  بني اسرائيل  مِن  َكَفروا  الذين  لُعن  كردند...  گمراه 
لساِن داوَد و عيسي ابن مريم: از ميان بني اسرائيل، آنان 
كه كفر ورزيدند، به زبان داوود و عيسي ـ پسر مريم ـ 
مورد لعنت قرار گرفتند. اين بدان خاطر بود كه سركشي 
كردند و [از فرمان خدا] تجاوز مي نمودند.» (مائده، 74 
تا 78) و از اين موارد در قرآن بسيار زياد است؛ از جمله 
آنجا كه مي فرمايد: «ان الذين كفروا من اهل الكتاب و 
المشركين في نارِ جهنم خالدين فيها اولئك هم شّر البريه: 
كساني از اهل كتاب كه كفر ورزيده اند و نيز مشركان در 
اينان بدترين  آتش دوزخ اند و جاودانه در آن مي مانند؛ 

آفريدگان هستند.» (بيّنه،6)
به اين ترتيب جايي براي اندوه مسلمانان از شكست 
احمد،  مسند  از  سيوطي  روايت  به  كه  نيست  روميان 
«اشّد  فرمود:  مسلمانان  با  نسبت شان  درباره  پيامبر(ص)  
الناس عليكم الروم: سرسخت ترين مردم عليه شما روميان 
نماند  ناگفته  و  ص161)  (ج1،  الجامع الصغير  هستند.» 
اندوه  و  مشركان  شادي  از  نشانه اي  كريم  قرآن  در  كه 
شادي  اينكه  مگر  نيست،  روميان  شكست  از  مسلمانان 
مؤمنان به هنگامه «ياري رساني خدا» را قرينة اين غم و 

شادي بگيريم!
اشاره  بدان  طباطبايي  عالمه  مرحوم  كه  نكته اي 
غلبه  روم  كه  «روزي  است:  توجه  درخور  مي كنند، 
مي كند، مؤمنان به ياري خدا ـ كه وعدة ديگر اوست ـ 
شاد مي شوند و با خود مي گويند خدا دو وعده داده بود: 
يكي پيشگويي پيروزي روم و ديگري ياري مؤمنان؛ اولي 
ديگري  آن  كه  مي شود  معلوم  پس  پذيرفت،  تحقق  كه 
هم خواهد شد.» (ترجمه الميزان، ج16، ص234). آنگاه 
ايشان به جريان شرط بندي يكي از مسلمانان با مشركان 
مكه اشاره مي كنند كه در بيشتر تفاسير آمده و در نهايت 
برنده شدن  و  روم  پيروزي  به  نه سال  يا  از هفت  پس 

اين  قرآني  مستندات  با  ايشان  و...  انجاميد  مسلمان  آن 
موضوع را رد مي كنند و شرط بندي و قمار را از محّرمات 
آغازين اسالم به شمار مي آورند. (ج16، ص244 به بعد)

باري، اگر هم روايت شادماني مكيان از پيروزي ايران 
بر روم درست باشد، چه بسا بتوان آن را به دليل ارتباطي 
دانست كه آنها و كًال حجازيان و ساكنان جزيرةالعرب به 
با دولت ساساني  واسطه حكومت دست نشاندة لخميان 
داشتند و نيك مي دانيم كه اينان سالها با همتايان شمالي 
ياري  به  كه  غّساني  اميرنشين  يعني  بودند؛  درگير  خود 
مقابل  در  سدي  و  مي آمدند  ايران  با  جنگ  در  روميان 
قلمرو  به  عرب  صحرانشين  بدويان  تازش  يا  پيشروي 
پيروزي  اين  بنابر  مي شدند؛  محسوب  روم  امپراتوري 

ايران به نوعي پيروزي خود آنها تلقي مي شد.
موضوع بسيار مهمي كه در اين سوره مباركه نهفته 
است و كمتر توجه كسي را برانگيخته، نحوه روايت و 
بازتاب يك رويداد تاريخي در كتابي جاوداني و آسماني 
است. قرآن مجيد به جاي آنكه از زاوية شكست كنوني 
بپردازد،  موضوع  طرح  به  ايران  موقت  پيروزي  و  روم 
و  كند  پيشگويي  را  روميان  آتي  پيروزي  مي توانست 
به  «ايران  بگويد:  مثًال  و  ايران سازد  متوجه  را  شكست 
پيروز  امروز  كه  هرچند  زودي شكست خواهد خورد، 
شده است...» به لحاظ تاريخي هيچ فرقي نمي كرد و تازه 
هم  سنگين تر  قرآن  پيش بيني  قدرت  و  آينده نگري  كفة 
مي شد؛ اما در آن صورت متعصبان عرب و ديگر اقوام 
ايران ستيز چه مي كردند و ايرانيان نيز در طول تاريخ با 
احساس  چه  ناخواسته  يا  خواسته  سوره،  اين  خواندن 
اما  نمي كردند!  كه  فراواني  سركوفتگي  و  سرشكستگي 
قرآن كريم با ظرافت هرچه تمامتر به موضوع پرداخت و 
در دو آيه پياپي، از شكست روميان گفت (يك بار با اسم 
و يك بار با ضمير) و آنگاه بي آنكه نامي از شكست ايران 
بياورد، باز با ذكر ضمير از پيروزي روميان خبر داد و به 
اين ترتيب لطفي ديگر متوجه ايرانيان كرد؛ هماناني كه به 
فرمودة پيامبر اكرم (ص)  بيشترين نصيب را از اسالم دارند: 
اهُل فارس: مردم ايران  «اعظم الناِس نصيبًا في االسالمِ 
بزرگترين بهره را در اسالم دارند.» (ذكر اخبار اصبهان، 
«اكرموا  و  ص90)  (ج12،  كنزالّعمال  و  ص4)  ج1، 
الُفرس، فاّن دولتكم منهم: ايرانيان را گرامي بداريد، زيرا 
دولت شما از ايشان است.» (كنزالعمال، ج12، ص90) و 
معجم احاديث االمام المهدي (ج1، ص393) مواردي از 

اين دست فراوان است.
*** 
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سورة احزاب
  ماجراي عمده اين سوره، همدستي لشكريان كفر و 
شرك عليه مسلمانان و هجومشان به مدينه منوره است 
از  مانع  تا  كندند  خندقي  فارسي  سلمان  پيشنهاد  به  كه 
ورودشان به حريم شهر شوند. و اما در يكي از آيات از 
موالي يادشده كه به نحوي با موضوع اين كتاب ارتباط 

مي يابد.
لم  فان  عنداهللا  اقسط  هو  آلبائهم  اُدعوهم  22ـ 
 =) آنان  مواليكم:  و  الدين  فى  فاخوانكم  آبائهم  تعلموا 
پسرخواندگان) را به [نام] پدرانشان بخوانيد كه اين نزد 
خدا راست تر است و اگر پدرانشان را نمى شناسيد، در 
آن صورت برادران دينى و دوستان و ياران شما هستند. 

(احزاب، 5)
در دّرالمنثور (ج 2، ص 150) و نيز جامع البيان (ج5، 
ص33) در تفسير بخش دوم اين آيه چنين آمده است: 
«فلما دخلت العجم على العرب، لم يجدوا لهم اسمًا فقال 
آبائهم فاخوانكم فى  تعلموا  لم  فان  تعالي:  تبارك و  اهللا 
الدين و مواليكم؛ فسموا الموالى»، يعنى چون ايرانيان با 
بنامند؛  آنها را چه  تازيان درآميختند، عربها نمى دانستند 
آن  در  نمى شناسيد،  را  پدرانشان  «اگر  فرمود:  خداوند 
هستند.»  شما  ياران  و  دوستان  و  دينى  برادران  صورت 
پس آنها را «موالى» ناميدند. به اين ترتيب مبحث بسيار 
كه  مي شود  گشوده  اسالمي  فرهنگ  و  تاريخ  در  مهمي 

موضوع مواليان است.
كه  است  آن  مقوله  اين  در  ذكر  شايان  و  مهم  نكته 
هرچند ايران (ايران بزرگ از ميان رودان تا چين)، سوريه 
به طور همزمان  تقريبًا  آفريقا  و شامات، مصر و سپس 
ايرانيان  عمدتًا  درآمدند،  مسلمانان  و  اعراب  تصرف  به 
بودند كه عنوان موالي يافتند؛ زيرا اقوام ديگر به سرعت 
و  و عرب  عربي هضم شدند  عظيم  افواج  و  امواج  در 
و  مراكش  از  امروزه  كه  طوري  به   شدند؛  عرب زبان 
تا  اطلس)  اقيانوس  كناره  و  آفريقا  غرب  (در  موريتاني 
مصر و سوريه نه تنها خود را عرب مي دانند، بلكه برخي 
و  مي شوند!  هم  پان عربيسم  پايه گذار  نوعي  به  مصريان 
قرنها بخشهايي از اروپا مثًال اسپانيا و پرتغال نيز عرب و 
عرب زبان مي شود؛ اما ايرانيان با وجود پذيرش اسالم، 
ميان آن و قوميت و زبان عربي تفاوت قائل شدند و به 
پايبند ماندند و از اين رو به جهت  ايراني خود  هويت 

تفكيك از عربها، موالي ناميده شدند. 
***

سورة صافات
 23ـ همانا يونس از پيامبران بود. آنگاه كه به سوي 
بازندگان  از  و  افكند  قرعه  آنها  با  گريخت.  پُر  كشتي 
شد. فالتقمه الحوت و هو ُمليم: [به دريايش افكندند] و 
ماهي او را بلعيد، در حالي كه درخور سرزنش بود [يا: 
تسبيح كنندگان  زمرة  از  اگر  و  بود].  خويش   نكوهشگر 
نبود، قطعًا تا روزي كه [خاليق]  برانگيخته مي شوند، در 
شكم ماهي مي ماند. پس او را در حالي كه ناخوش بود، 

به زمين خشكي افكنديم... (صافات، 139تا 145)
را  قصه پردازان  آنان  از  بيش  و  مفسران  ماجرا  اين 
همه  با  كه  كرده اند  نازك خيالي هايي  و  افكنده  تكاپو  به 
اين  و  دارد  فراوان  اگر  و  اما  دلنشيني، جاي  و  شيريني 
برخي  كه  مطالبي  جمله  از  نيست؛  كار  بدان  را  نوشتار 
چند  آن  گشت وگذار  مسير  پرداخته اند،  بدان  مفسران 
بود  ماهي  شكم  در  يونس (ع)   حضرت  كه  است  روزي 
كه هر چند نشان از ناآشنايي ايشان با جغرافياست، اما 
به لحاظ اطالعات جانبي، درخور توجه است و برخي 
مفسران به ذكر نام خليج فارس پرداخته اند؛ نكته اي كه 

درخور يادكرد در اين نوشتار است.
الّسمكه  «ان  مي نويسد:  مفاتيح الغيب  در  رازي  فخر 
بحر  الي  ثم  فارس،  بحر  الي  ثم  نيل مصر،  الي  اخرجته 
نصيبين  بارض  رمته  و  به  فصعدت  دجله،  ثم  البطائح، 
بالعراء...» (ج26، ص357) يعني ماهي او را به نيل مصر 
برد، بعد به درياي فارس، آنگاه به درياي بطائح، سپس 
دجله، آنگاه او را باال آورد و در زمين نصيبين به بيابانش 

افكند.
«و  شريفه  آيه  ذيل  در  يعني  ديگر  جاي  در  همو 
در  كه  كشتي هايي  ينفع  الناس:  بما  في  البحر  التي  الُفلك 
(بقره،  به مردم سود مي رساند...»  آنچه  با  دريا روان اند، 
164) بحثي را راجع به درياها و سپس خليج ها مطرح 
مي كند، و مي نويسد: «الثالث: خليج بحر ارض فارس و 
يسمي الخليج الفارسي و هو بحر البصرة و فارس؛ الذي 
بين  و  عمان،  غربيه  علي  و  مكران،  و  تيز  شرقيه  علي 
هذين الخليجين (اعني خليج ايله و خليج فارس) ارض 
العرب.» (ج4، ص167 و  اليمن و سائر بالد  الحجاز و 
168) يعني: سوم خليج درياي سرزمين فارس كه خليج 
فارس نام دارد و در درياي بصره و فارس واقع است؛ 
همان جا كه مشرقش تيز و ُمكران (بلوچستان) است و 
در غربش عمان و بين اين دو خليج (يعني خليج ايله و 
خليج فارس)، سرزمين حجاز و يمن و ديگر شهرهاي 

عرب قرار دارد. 



11شماره 294/ زمستان 1392

ميبدي در كشف االسرار نه در ذيل آيات سوره صافات، 
بلكه در ذيل دو آيه ديگر مطالبي مشابه مي آورد؛ يعني 
دو آيه سوره انبيا كه درباره حضرت يونس(ع)  مي فرمايد: 
«و ذاالنون (صاحب ماهي) را ياد كن آنگاه كه خشمگين 
رفت؛ چنان كه گويي ما هرگز بر او قدرتي نداريم و تا در 
تاريكي ها ندا درداد: معبودي جز تو نيست؛ منزهي تو، 
راستي كه من از ستمكاران بودم. فاستجبنا له و نجيناه من 
الغم و كذلك ننجي المؤمنين: پس دعايش را برآورديم و 
از غصه نجاتش داديم و مؤمنان را اين گونه مي رهانيم.» 

(انبيا، 87 و 88)
ميبدي مي نويسد: «يقال: ان الحوت لما التقمه،  سار به 
الي بحر النيل، ثم الي بحر فارس، ثم الي دجله، ثم القاه 
چون  مي شود:  گفته  يعني  (ج6، ص302)   «... بنصيبين 

ماهي او را بلعيد، به سوي درياي نيل رفت، سپس...
«و حكي  مي نويسد:  القرآن  غرائب  در  اعرج  نظام   
مصر،  نيل  الي  اخرجه  الحوت  ان  التفاسير...:  في  بعض 
(ج5،  دجله.»  ثم  البطائح،  الي  ثم  فارس،  بحر  الي  ثم 
ص576) يعني: در برخي تفاسير آمده ـ و هر چند با نظر 
راه شناسان كامًال هماهنگ نيست ـ كه آن ماهي يونس را 

به نيل مصر برد، سپس به طرف درياي فارس رفت...
مقتنيات الدرر: «ان الّسمكة اخرجته الي نيل، ثم الي 

بحر فارس، ثم...» (ج19، ص137) 
***

سورة محمد(ص)
از  گروهي  بخل  و  دنيا  بي ارزشي  از  سوره  اين   در 
شده  بحث  ديگر  كساني  جايگزيني  وعدة  و  مخاطبان 
آن  را مصداق  ايرانيان  مفسران  از  كثيري  است و جمع 
آن  از  پيش  اما  مي پردازيم؛  بدان  ذيل  در  كه  دانسته اند 
رواست كه چند آية مرتبط با آن را نيز در نظر بياوريم: 
ايمان  اگر  و  نيست  بيش  لعبي  و  لهو  دنيا  اين  «زندگي 
پاداش شما را مي دهد و  بياوريد و پروا بداريد، [خدا] 
شما  از  را  آن  اگر  نمي خواهد.  عوض]  [در  را  اموالتان 
بخل مي ورزيد  كند،  از شما طلب  اصرار  به  و  بخواهد 
[مردمي]  برمال مي سازد. شما همان  را  كينه هاي شما  و 
هستيد كه براي انفاق در راه خدا فراخوانده شده ايد. پس 
برخي از شما بخل مي ورزند و هركس بخل ورزد، تنها 
به زيان خود بخل ورزيده، و[گرنه] خدا بي نياز است و 
ديگري  گروه  برتابيد، خدا  روي  اگر  و  نيازمنديد.  شما 
بود.»  نخواهند  شما  مانند  كه  مي آورد  شما  جاي  به  را 

(محمد، 36 ـ 38) و اينك آيه آخر در تفاسير:
اليكونوا  ثم  غيركم  قومًا  يستبدل  تتولّوا  ان  و  24ـ 

امثالكم: اگر روي برتابيد، خدا گروه ديگرى را به جاى 
 (38 (محمد،  بود  نخواهند  شما  مانند  كه  مى آورد  شما 
را  آيه  اين  پيامبر(ص)   كه  هنگامى  مى گويد:  ابوهريره 
كسانى  چه  اينها  پيمبرخدا،  «اى  پرسيدند:  مردم  خواند: 
و  زد  فارسى  سلمان  پاى  بر  دست  حضرت  هستند؟» 
فرمود: «او و قومش!» آنگاه افزود: «لو كان الدين معلقًا 
بالثريا، لناله رجال من الفرس: اگر دين به ستاره پروين 
آويخته باشد، حتمًا مردانى از ايران به آن خواهند رسيد.» 
(كنزالعمال، ج12) و عينًا در كشف االسرار (ج9، ص198) 

و سورآبادى (ج4، ص2338).
ص315)  (ج17،  روض الجنان  در  ابوالفتوح  شيخ 
فرمود:  و  زد  سلمان  به  دست  حضرت  كه  مى نويسد 
«واهللا اگر ايمان در ثريا آويخته باشد، جماعتى از پارس 
دست به او يازند و او را دريابند.» مجلسى در جلد 22 
بحاراالنوار پس از ذكر پرسش و پاسخ مردم، مى آورد: 
حضرت بر پاى سلمان زد و فرمود: «او و قومش. والذى 
نفسى بيده، لو كان االيمان معلقًا بالثريا...: سوگند به آن كه 
جانم به دست اوست، اگر ايمان آويخته به ثريا باشد،... 
« در مجمع البيان (ج19، ص165)، الكشف والبيان (ج9، 
ص39) و در سنن ترمذي (ج5، ص60) حديث به همين 

شكل است.
در جامع البيان (ج26، ص42) حديث مذكور، بدين  
الدين  اّن  لو  بيده،  نفسى  «والذى  شده:  روايت  صورت 
تعّلق بالثريا، لناله رجال من اهل فارس». روايت ثعلبي 
(ج9، ص39) از ابوهريره چنين است: «...لو كان االيمان 
معلقًا بالثريا، لتناوله رجال من فارس». در تفسير اثناعشرى 
(ج12، ص136) آمده: «لو كان الدين عندالثريا، لتناوله 
(ج13،  بيان السعاده  تفسير  در  الفرس».  من  رجال 
فرمود:  و  زد  سلمان  بر  آمده: حضرت دست  ص277) 
لو كان االيمان منوطًا  بيده،  «هذا و قومه. والذى نفسى 
بالثريا، لتناوله رجال من فارس:...اگر ايمان به ثريا بسته 
شده باشد...» اين حديث عينًا در كشاف (ج4، ص331)، 
(ج6، ص473)،  الجديد  احسن الحديث(ج1، ص209)، 
جوامع الجامع (ج6، ص54)، زبدةالتفاسير (ج6، ص367)، 
صافي (ج 5، ص32)، الفرقان(ج27، ص139)، كنزالدقائق 
(ج12، ص253)، من هدى القرآن (ج13، ص278) من 
وحى القرآن (ج 21، ص 84)، نورالثقلين (ج5، ص64)، 
منهج الصادقين (ج8، ص753)، نمونه (ج21، ص498) و 

هدايت (ج13، ص278) آمده است.
 فخر رازى در مفاتيح الغيب (ج10، ص 64) حديث 
را اين گونه نقل مى كند: «لو كان االيمان منوطًا بالثريا، 
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لناله رجال من فارس». در تفسير المنير (ج26، ص139) 
حديث مذكور، اين چنين روايت مى شود: «لو كان الدين 
عند الثريا، لتناوله رجال من الفرس» و در تفسير الوسيط 
(ج3، ص2449) اين گونه: «لو كان الدين فى الثريا، لناله 

رجال من اهل فارس».
در لباب التأويل (ج4، ص 151) و الكشف والبيان 
«هم  است:  آمده  [بصرى]  قول حسن  از  (ج9، ص39) 
العجم». تفسير المعين (ج3، ص1372): رجاالً من فارس. 
«فارس  به  آيه  اين  عكرمه،  قول  از  والبيان،  الكشف  در 
البيان (ج12،  اطيب  در  است.  تفسير شده  نيز  الروم»  و 
اهل فارس»  «قوم عجم و  از وجوه،  نيز يكى  ص195) 
آمده است. در ذيل همين آيه در البرهان (ج5، ص74)، 
البيان (ج9، ص164)  مجمع  و  الجديد (ج6، ص473) 
از امام صادق(ع)  روايت شده كه فرمود: «قد واهللا ابدل 
بهم خيراً منهم، الموالى: به خدا بهتر از آنها را آورد كه 
موالى (ايرانيان) باشند.» و الجديد (ج6، ص472) و نيز 
به نقل از ابوبصير، از ايشان روايت كرده: «ان تتولّوا يا 
معشر العرب، يستبدل قومًا غيركم، يعني الموالي: [منظور 
قرآن اين است كه:] اي گروه عرب اگر روي بگردانيد، 
قومي جز شما را خواهد آورد، يعني موالي (ايرانيان) را.» 
در تفسير قمي (ج2، ص309) آمده كه امام صادق (ع)  به 
يعقوب بن قيس فرمود: «ان تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم 
ال يكونوا امثالكم، عني ابناء الموالي المعتقين: اگر روي 
بگردانيد... يعني فرزندان آزادشدة موالي (ايرانيان).» اين 
حديث در منابع ديگر تكرار شده است: نورالثقلين (ج5، 
ص46)، صافي (ج5، ص32)، اصفي (ج2، ص1179)، 
كنزالدقائق (ج12، ص254)، الجوهرالثمين (ج6، ص36)، 
الجديد (ج6، ص472) و البرهان (ج5، ص73). مرحوم 
امر،  «اين  از قول آن حضرت مى نويسد:  شهيد مطهرى 
پيدا كرد  به قرآن، تحقق  يعنى پشت كردن مردم عرب 
و خداوند به جايشان موالى (يعنى ايرانيان) را فرستاد و 

آنها از جان و دل اسالم را پذيرفتند.»
*** 

سورة فتح
آيه اي  دارد،  ارتباط  حاضر  بحث  موضوع  با  آنچه 
است كه از «قومي سخت زورمند» سخن به ميان آمده 

است.
قومٍ  الى  ستُدَعون  االعراب  من  للمخّلفين  قل  25ـ 
اولى بأٍس شديد تقاتلونهم او يسلمون. فان تطيعوا يؤتكم 
اجراً حسنا و ان تتولّوا كما توليّتم من قبل يعذبّكم عذابًا 
به سوى  به زودى  بگو:  باديه نشين  به جهادگريزاِن  اليما: 

قومى سخت زورمند و جنگاور فراخوانده مى شويد كه 
پس  شوند.  مسلمان  آنان  آنكه  يا  كنيد  كارزار  ايشان  با 
اگر فرمان ببريد، خداوند پاداشى نيكو به شما مي دهد و 
اگر روى برتابيد ـ چنان كه پيش از اين رويگردان بوديد 
ـ شما را به عذابى دردناك مجازات خواهد كرد. (فتح، 

(16
بسيارى از مفسران به نقل قول ابن عباس پرداخته اند 
را  جنگاور»  و  زورمند  سخت  «قومى  از  منظور  كه 
ايرانيان دانسته است؛ از جمله: دّرالمنثور (ج6، ص37)، 
ص682)،  (ج12،  كنزالدقائق  ص432)،  (ج9،  التبيان 
منهج الصادقين(ج8،  (ج9،ص571)،  مجمع البيان 
كشف االسرار  ص76)،  (ج10،  مفاتيح الغيب  ص273)، 
(ج9، ص214)، االفصاح (ص107)، متشابه القرآن (ج2، 
ص158؛  ج19،  ص102؛  (ج17،  بحاراالنوار  ص68)، 
رسائل  در  مرتضى  شريف  مرحوم  ص589)،  ج22، 
(ج3، ص110) شيخ مفيد در االفصاح (ص107)، شيخ 
ابوالفتوح رازى در روض الجنان (ج17، ص335) و ثعلبى 

در الكشف والبيان (ج9، ص46).
عبداهللا بن عباس و عطا ابن رباح و عطا خراسانى و 
عبدالرحمن بن ابى ليلى و مجاهد گفتند: «پارسيان اند.» 
حسن گفت: «پارس و روم اند.» از ابوهريره روايت شده 
كه اينان كردها هستند و طبرانى در معجم الكبير نوشته: 
ج6،  (درالمنثور،  است  منظور  ايران  كردهاى  و  عربها 
الميزان (ج18،  نيز در  ص73). مرحوم عالمه طباطبايى 
ص420ترجمه) به اين قول اشاره كرده است. در كشاف 
تفسير   ،(159 (ج4، ص  التأويل  لباب  (ج4، ص338)، 
و  (ص681)  جاللين  تفسير  ص129)،  (ج5،  بيضاوى 
شده  اشاره  روم  و  فارس  به  ص182)  (ج27،  الفرقان 
اشاره  قول  چند  به  ص707)  صفى(ج1،  تفسير  است؛ 

كرده است:
بـوده انـد ايـشان هـوازن در سير

يا كه «اهل فارس»، يا روم از خبر 
*** 

سورة الرحمن
نعمت هاي  جمله  از  الرحمن  مباركة  سورة   در 
خداوند، دو دريايي هستند كه در عين پيوستگي، با هم 

نمي آميزند:
اليبغيان.  برزٌخ  بينهما  يَلتقيان.  البحريِن  َمَرج  26ـ 
فبأي آالء ربُّكما تُكّذبان. يخرج مِنهما اللؤلؤ و المرجان: 
ميانشان حد  برسند.  به هم  تا  روان ساخت  را  دريا  دو 
فاصلي است كه به هم تجاوز نمي كنند. پس [اي گروه 
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را  پروردگارتان  نعمت هاي  از  كدام يك  انس،]  و  جن 
انكار مي كنيد؟  از هر دوي آنها مرواريد و مرجان بيرون 
مي آيد. پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار 

مي كنيد؟ (الرحمن، 19 تا 23) 
از ديرباز اين دو دريا را «درياي فارس و روم»، «شور 
اما  گرفته اند؛   ... زمين»و  و  آسمان  «درياي  شيرين»،  و 
فارس  درياي  تكرار شده، همان  از هر چيز  بيش  آنچه 
تفاسير  از  نمونه هايي  اينك  و  است.  مديترانه  يا  روم  و 
كه به اين وجه اشاره كرده اند: صنعاني در تفسيرالقرآن 
تفسير  ص168)،  (ج27،  جامع البيان   ،(265 ص  (ج2، 
(ج4،  اعراب القرآن  ص2708)،   ، (ج8  ابن  ابي حاتم 
والبيان  ص381)،الكشف  (ج3،  بحرالعلوم  ص206)، 
(ج4،  سورآبادي  ص469)،  (ج9،  ص181)،  (ج9، 
ص2496)، تفسير بغوي (ج4، ص334)، كشف االسرار 
المحررالوجيز (ج5،  (ج9، ص411) و (ج9، ص412)، 
روض الجنان  ص336)،  (ج9،  مجمع البيان  ص227)، 
(ج18، ص253)، ايجازالبيان (ج2، ص786)، زادالمسير 
ص162)،  (ج18،  قرطبي  تفسير  ص259)،  (ج7، 
(ج4،  لباب التأويل  ص171)،  (ج5،  انوارالتنزيل 
ص227)،كتاب التسهيل (ج2، ص328)،الجواهر الحسان 
(ج5، ص350)، مواهب عّليه (ص1200)، درّ المنثور (ج6، 
زبدة التفاسير  ص117)،  (ج9،  منهج الصادقين  ص142)، 
(ج6، ص545)، تفسير شريف الهيجي (ج4، ص332)، 
كنزالدقائق (ج12، ص569)، روح البيان (ج9، ص296)، 
محاسن التأويل (تفسير القاسمي: ج9، ص104)، التفسير 
ص134)،  (ج5،  فتح القدير  ص149)،  (ج9،  المظهري 
(ج6،  المعاني  بيان  ص105)،  (ج14،  روح المعاني 
الوسيط  التفسير  ص7)،  (ج11،  مقتنيات الدرر  ص58)، 
ص408)،  (ج12،  اثني عشري  تفسير  ص137)،  (ج14، 
التنوير (تفسير  التحرير و  تفسير عاملي (ج8، ص142)، 
القرآن  تفسير  في  الجديد  ص232)،  ج27،  بن  عاشور: 

المجيد (ج7، ص73)، فتح الباري (ج8 ، ص477). 
***

سورة جمعه
آنچه در زمين است، خدا  آنچه در آسمانها و   27ـ 
را تسبيح مي گويند؛ همان پادشاه پاِك ارجمنِد فرزانه را. 
اوست آن كه در ميان بي سوادان فرستاده اي از خودشان 
برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند 
و كتاب و حكمت بديشان بياموزد، و [آنان] قطعًا پيش 
لّما  منهم  و آخرين  بودند.  اين در گمراهي آشكاري  از 
يلحقوا بهم و هو العزيز الحكيم: و [نيز بر جماعتهايي] 

اوست  و  نپيوسته اند.  آنها  به  هنوز  كه  ايشان  از  ديگر 
ارجمنِد سنجيده كار. اين فضل خداست، آن را به هركه 
است.»  بسيار  داراي فضل  و خدا  مي كند  عطا  بخواهد، 

(جمعه، 1 ـ 4)
مسلم  صحيح  و  ص63)  (ج6،  بخارى  صحيح  در 
است  آمده  ابوهريره  قول  از  (ج7، ص192)  نيشابورى 
نازل شد  پيامبر(ص)  بوديم كه سوره جمعه  نزد  ما  كه: 
و آن حضرت شروع به تالوت كرد و پس از خواندن 
از  ديگرى  گروه  بهم:  يلحقوا  لّما  منهم  آخرين  «و  آيه: 
ايشان [= مسلمانان هستند] كه هنوز به آنها نپيوسته اند»، 
مردى پرسيد: «اى رسول خدا، اينها چه كسانى هستند؟» 
پرسيد، حضرت  سه باره  يا  دوباره  نداد.  پاسخ  حضرت 
«اگر  فرمود:  و  گذاشت  فارسى  سلمان  شانه  بر  دست 
ايمان در ستاره پروين باشد، قطعًا مردانى از اينان به آن 

مى رسند.»
آيه،  اين  ذيل  نيز  (ج10، ص97)  كشف االسرار  در 
همين حديث را مى آورد كه: حضرت دست بر سلمان 
نهاد و فرمود: «لو كان االيمان عند الثريا لناله رجال من 
المنير (ج28، ص186)،  تفسير  در  اين مضمون  هؤالء» 
من هدى القرآن (ج15، ص381)، الجامع الحكام القرآن 
(ج18، ص93)، الكشف والبيان (ج9، ص306)، الجوهر 
الثمين (ج6، ص214) در دّرالمنثور مى خوانيم: پيامبر (ص)  
«والذى  فرمود:  و  نهاد  فارسى  بر سر سلمان  را  دستش 
نفسى بيده، لو كان االيمان بالثريا، لناله رجال من هؤالء: 
ايمان...»  اگر  اوست،  دست  در  جانم  كه  آن  به  سوگند 
(ج82،  جامع البيان  در  حديث  اين  ص2115).  (ج6، 
ص63) عينًا آمده و در صفحه قبلش، از قول تنى چند 
آورده كه: «ُهم االعاجم.» در لباب التأويل (ج4، ص289) 
(ج11،  مقتنيات الدرر  در  نيز  آمده؛  مضمون  همين 
نورالثقلين  الحديث (ج11، ص159)،  ص140)، احسن 
(ج5، ص323)، كنزالدقائق (ج13، ص247)، مجمع البيان 
(ج10، ص429)، منهج الصادقين (ج9، ص271)، صافى 
(ج5، ص173)، الجديد (ج7، ص156)، مخزن العرفان 
(ج2، ص296)، تفسير االصفى (ج2، ص1303)، تفسير 
ص6)،  (ج13،  البيان  اطيب  ص173)،  (ج7،  مالصدرا 
(ج9،  والبيان  الكشف  ص56)،  (ج7،  زبدةالتفاسير 

ص306)، بحاراالنوار (ج19، ص153). 
و  ايران  سيماي  بازتاب  از  بود  نمونه اي  آمد،  آنچه 
ايرانيان در تفاسير قرآن و بالطبع در خود قرآن كريم كه 
مؤلفان  بي آنكه  است،  ستايش  و  تحسين  حاوي  عمدتًا 
كتب  ساحت  البته  و  باشند  ايراني  همگي  مفسرانش  و 
آسماني و به ويژه قرآن مجيد پيراسته تر و واالتر از آن 
تبيين  و  تفسير  نژادي  و  قومي  چشم انداز  از  كه  است 

شود.
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پي نوشتها:
1ـ ترجمه قرآن كريم (قطع دايرة المعارفي)، ص688 تا .693

وسطي،  قرون  و  باستان  روزگار  الروس،  جهان  2ـ  تاريخ 
كتاب يكم، ترجمه امير جالل الدين اعلم، ص188،

كيكاووس  ترجمه  ايران،  تاريخ  گوتشمير،  فن  آلفرد  3ـ 
جهانداري، ص25، 32 و .37

خالقي  جالل  دكتر  ترجمه  فرزانگان،  كتاب  در  4ـ ايرانيان 
مطلق، ص.57

ج2،  صنعتي زاده،  همايون  ترجمه  زرتشت،  كيش  تاريخ  5ـ 
ص.417

و  ص186  جي،  جاماسب  گردآوريدة  پهلوي،  متن هاي  6ـ 
196 پژوهش سعيد عريان، ص.54

7ـ بندهش، گزارش دكتر مهرداد بهار، ص140 و پژوهشي در 
اساطير ايران، ص.300

8ـ تاريخ كيش زرتشت، ج3، ص.16
9ـ بريان، پير. امپراتوري هخامنشي، ج2، ص.1346

منابع
تحقيق:  اآلحادوالمثاني،  (متوفاي287ق)،  ابي عاصم  ابن  ـ 
اول:  چاپ  دارالدرايه،  ناشر:  الجوابره،  احمد  فيصل  باسم 

1411ق/1991م.
ـ  الطبرسي، احمد بن علي (م560ق)، احتجاج، ترجمه بهزاد 

جعفري، ناشر: اسالميه، چاپ اول: 1381ش.
اول:  چاپ  مشهد،  ـ  مرتضي  ناشر:  االحتجاج،   ، ــــــــ 

1403ق.
ـ شيخ المفيد، محمد بن محمد بن نعمان (م413ق)، االختصاص، 
التحقيق: علي اكبر الغفاري، الناشر: جماعة المدرسين في الحوزه 

العلميه، قم.
في  االستيعاب  (م463ق)،  عبداهللا  بن  يوسف  عبدالبر،  ابن  ـ 
بيروت،  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  معرفه االصحاب، 

دارالجيل، چاپ اول: 1412ق/1992م.
ـ فيض كاشاني، محسن (م1091ق)، االصفي في تفسير القرآن، 
انتشارات  نعمتي،  محمدرضا  و  درايتي  محمدحسين  تحقيق: 

دفتر تبليغات اسالمي، قم، چاپ اول:1418ق.
اصول  (م329ق)،  يعقوب  بن  محمد  جعفر  ابي  كليني،  ـ 
كافي، با ترجمه و شرح سيدجواد مصطفوي، انتشارات علميه 

اسالميه، چاپ اول، بي تا.
تفسيرالقرآن،  في  اطيب البيان  سيدعبدالحسين،  طيب،  ـ 

انتشارات اسالم، چاپ دوم: 1378ش.
ـ باقالني، ابي بكر محمد بن الطيب (م403)، اعجاز القرآن، 
سوم،  چاپ  مصر،  دارالمعارف،  صقر،  احمد  السيد  تحقيق: 

بي تا.
بيانه،  و  اعراب  القرآن   محيي الدين،  نحوي،  الدرويش  ـ 

داراالرشاد، سوريه، چاپ چهارم:1415ق.

ـ شيخ المفيد، محمد بن محمد بن نعمان (م413ق)، االفصاح، 
التحقيق: مؤسسه البعثه، الناشر: مركز مؤسسه  البعثه للطباعه و 

النشر، چاپ اول: 1412ق.
ـ الشيخ الصدوق، محمد بن علي (م318ق)، االمالي، التحقيق: 
قسم الدراسات االسالميه، مؤسسه البعثه، چاپ اول: 1417ق.

الطوسي،  االمالي  (م460ق)،  الحسن  محمدبن  طوسي،  ـ 
دارالثقافه  البعثه،  مؤسسه  االسالميه،  الدراسات  قسم  التحقيق: 

قم، چاپ اول: 1414ق. 
ـ المحاملي، الحسين بن اسماعيل (م330ق)، امالي المحاملي 
المكتبه  القيسي،  ابراهيم  التحقيق:  البيع،  يحيي  ابن  رواية 

االسالميه، اردن، چاپ اول: 1412ق.
ـ شيخ المفيد، محمد بن محمد بن نعمان (م413ق)، االمالي 
المفيد، التحقيق: الحسين استاد ولي و علي اكبر غفاري، جماعه 

المدرسين في الحوزه العلميه قم، 1403ق.
ـ بريان، پير، امپراتوري هخامنشي، ترجمه ناهيد فروغان، نشر 

قطره و نشر فرزان، چاپ اول: 1381ش. 
انوارالتنزيل  و  (م685ق)،  عمر  عبداهللا  بن  بيضاوي،  ـ 
محمد  تحقيق  بيضاوي)،   تفسير  به  (معروف  اسرارالتأويل 
چاپ  التراث العربي،  احياء  دار  ناشر:  المرعشي،  عبدالرحمن 

اول:1418ق.
انوار  (م1417ق)،  سيدمحمدحسين  حسيني همداني،  ـ 
درخشان، تحقيق: محمدباقر بهبودي، كتابفروشي لطفي، چاپ 

اول: 1404ق.
ايجازالبيان  (م553ق)،  ابوالحسن  بن  محمود  نيشابوري،  ـ 
القاسمي،  حسن  حنيف  بن  دكتر  تحقيق  معاني القرآن،  من 

دارالغرب االسالمي، بيروت، چاپ اول:1415ق.
ثاقب فر،  مرتضي  ترجمه  باستان،  ايران  يوزف،  ويسهوفر،  ـ 

انتشارات ققنوس، چاپ اول: 1377ش.
تحقيق:  االيضاح،  (م260ق)،  شاذان،  فضل بن  نيشابوري،  ـ 

السيد جالل الدين الحسيني االرموي المحدث، بي تا، بي جا.
بحاراالنوار،  ق)،   1110 (م  محمدباقر،  عالمه  مجلسي،  ـ 

مؤسسه الوفا، بيروت، چاپ دوم: 1403ق/ 1983م.
(م373يا374ق)  احمد،  محمدبن  نصربن  سمرقندي،  ـ 
بحرالعلوم يا تفسيرالسمرقندي، با تحقيق و تعليق محب الدين 
چاپ  بيروت،  دارالفكر،  العمروي،  غرامة  عمربن  ابوسعيد 

اول:1416ق/1996م.
ـ اندلسي، ابوحيان محمدبن يوسف، (م745ق)  البحرالمحيط 
دارالفكر،  ناشر:  محمدجميل،  صدقي  تحقيق:  في  التفسير، 

بيروت، 1420ق.
القرآن  البحرالمديد في تفسير  ابن عجيبه، احمدبن محمد،  ـ 
المجيد، تحقيق: احمد عبداهللا قرشي رسالن، ناشر: دكترحسن 

عباس زكي، قاهره، 1419ق.
والنهايه،  البدايه  (م774ق)،  اسماعيل  ابي الفداء  كثير،  ابن  ـ 
چاپ  بيروت،  العربي،  التراث  داراحياء  شيري،  علي  تحقيق 
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اول:1408ق.
ـ البحراني، السيدهاشم (م 1105ق)، البرهان في تفسير القرآن، 

بنياد بعثت، چاپ اول: 1416 ق.
ـ آثنايس (م قرن 2م) ايرانيان در كتاب بزم فرزانگان، برگردان 
بزرگ  دائرة المعارف  مركز  مطلق،  يادداشتها: جالل خالقي  و 

اسالمي، چاپ اول: 1386 ش.
بصائر  (م290ق)،  فروخ  بن  الحسن  محمدبن  الصفار،  ـ 
الدرجات الكبري، تحقيق: ميرزا محسن كوچه باغي، مؤسسه 

االعلمي، 1362 ش.
ـ دادگي، فرنبغ (نگاشته احتماالً 732م)، بندهش، ترجمه دكتر 

مهرداد بهار، انتشارات توس، چاپ دوم: 1380ش.
ـ گنابادي، سلطان عليشاه (م1327ق)، بيان السعاده في مقامات 
رياضي،  حشمت اهللا  و  خاني  محمدرضا  ترجمه  العباده،  

انتشارات حقيقت،  چاپ اول:1372ش.
ـ آل غازي، عبدالقادر، مالحويش (م قرن14ق)، البيان المعاني، 

ناشر: مطبعه الترقي، دمشق، چاپ اول: 1382ق.
ـ بهار، مهرداد (م 1373ش)، پژوهشي در اساطير ايران (پاره 

نخست و پاره دويم)، انتشارات آگاه، چاپ اول: 1375ش.
في  التراجم  تاج  (م471ق)،  طاهر  بن  شاهفور  اسفرايني،  ـ 
تفسير القرآن لالعاجم، تحقيق: نجيب مايل هروي و علي اكبر 
الهي خراساني، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول: 1375 

ش.
ترجمه  ايران،  تاريخ  (م1887م)،   آلفرد  گوتشيمر،  فن  ـ 
چهارم:  چاپ  ققنوس،  انتشارات  جهانداري،  كيكاووس 

1382ش.
ـ دونان، مارسل، تاريخ جهان الروس، ترجمه ميرجالل الدين 

اعلم، انتشارات سروش، چاپ دوم: 1383ش.
ـ ابن عساكر، علي بن حسن (م571 ق)، تاريخ مدينه دمشق، 

تحقيق: علي شيري، دارالفكر، بيروت، 1415ق/1995م. 
تأويل  (م965ق)،  شرف الدين  السيد  االسترآبادي،  ـ 
نشر:  و  تحقيق  العترة الطاهره(ع)،  فضائل  عن  اآلياتالظاهره 

مدرسه االمام المهدي(عج)، چاپ اول: 1407ق.
في   التبيان  (م460ق)،  حسن  محمدبن  شيخ  طوسي،  ـ 

تفسيرالقرآن، داراحياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
تبيين القرآن،  (م1422ق)،   السيدمحمد  الشيرازي،  الحسيني  ـ 

دارالعلوم، بيروت،  چاپ دوم: 1423 ق.
آسان،  تفسير  (م1419ق)،  محمدجواد  خميني،  نجفي  ـ 

انتشارات اسالميه، چاپ اول: 1398ق. 
ـ حسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن  احمد، تفسير اثناعشري، 

انتشارات ميقات، تهران، چاپ اول:1363ش.
االمام  تفسير  (م260ق)،  عليه السالم  عسكري  حسن  امام  ـ 
العسكري(ع) (تفسير منسوب به حضرت)، مدرسه امام مهدي 

(عج)،  قم، چاپ اول: 1409ق.

ـ بروجردي، سيد محمد ابراهيم، تفسير جامع، انتشارات صدر، 

چاپ ششم: 1366ش.
ـ محلي و سيوطي، جالل الدين، تفسير جاللين، مؤسسه النور 

للمطبوعات، بيروت، چاپ اول: 1416ق.
ـ نابلسي، محمدعزت دروزه، التفسيرالحديث، ناشر:  دارالحياء 

الكتب العربيه، قاهره، 1383ق.
خسروي،  تفسير  (م1386ق)،  عليرضا  خسرواني،  ميرزا  ـ 
اول:  چاپ  اسالميه،  انتشارات  بهبودي،  محمدباقر  تحقيق: 

1390ق. 
ـ رهنما، زين العابدين (م 1368 ش)، تفسير رهنما، انتشارات 

كيهان، 1346ش.
5ق)،  (سده  محمدنيشابوري  بن  عتيق  ابوبكر  سورآبادي،  ـ 
تفسير سورآبادي، تحقيق: علي اكبر سعيدي سيرجاني، فرهنگ 

نشر نو، تهران، چاپ اول:1380ش. 
تحقيق:  الهيجي،  شريف  تفسير  بن علي،  محمد  الهيجاني،  ـ 
اول:  چاپ  داد،  نشر  دفتر  (محدث)،  ارموي  ميرجالل الدين 

1373ش.
تفسيرصفي،  م1316ق)،  (صفي عليشاه  حسن  اصفهاني،  ـ 

انتشارات منوچهري، تهران، چاپ اول:1378ش.
ترجمه  طبري،  تفسير  جرير(م310ق)،  محمدبن  طبري،  ـ 
گروهي علماي ماوراءالنهر، تصحيح حبيب يغمايي، انتشارات 

توس، چاپ دوم: 1356ش.
ـ موثق عاملي، ابراهيم، تفسير عاملي، تحقيق: علي اكبر غفاري، 

انتشارات صدوق، 1360ش.
ابراهيم (زنده در 307ق)،  ابوالقاسم فرات بن  ـ فرات كوفي، 
الكوفي، تحقيق: محمدكاظم محمودي، سازمان  تفسير فرات 

انتشارات وزارت ارشاد اسالمي،  چاپ اول: 1410ق.
قمي،  تفسير  307ق)،  در  (زنده  ابراهيم  علي  بن  قمي،  ـ 
تحقيق: طيب موسوي جزايري، دارالكتب، قم، چاپ چهارم: 

1367ش.
دارالكتب  الكاشف،  تفسير  (م1400ق)،  محمدجواد  مغنيه،  ـ 

االسالميه، چاپ اول: 1424ق.
ـ آملي، سيد حيدر (حدود 787ق)، تفسير المحيط االعظم و 
تبريزي، سازمان  موسوي  تحقيق: سيد محسن  الخضم،  البحر 

چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي، چاپ سوم: 1422ق.
التراث  داراحياء  المراغي،  تفسير  مصطفي،  احمد  مراغي،  ـ 

العربي، بيروت، بي تا.
(م1225ق)،  حنفي  عثماني  محمدثناءاهللا  قاضي  مظهري،  ـ 
مكتبة  ناشر:  تونسي،  غالم نبي  تحقيق:  المظهري،  التفسير 

رشديه، پاكستان، 1412ق.
1115ق)،  از  پس  (متوفاي  محمد  (اخباري)،  كاشاني  ـ 
تفسيرالمعين، تحقيق: حسين درگاهي، ناشر: كتابخانه آيت اهللا 

مرعشي، چاپ اول: 1410ق.
ـ هويدي بغدادي، محمد، التفسير المعين للواعظين و المعظين، 

انتشارات: ذوي القربي، قم، چاپ اول: 1424 ق/1382ش.
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و  في العقيده  المنير  التفسير  مصطفي،  بن  وهبة  زحيلي،  ـ 
الشريعه و المنهج، دارالفكر المعاصر، بيروت ـ دمشق،  چاپ 

دوم: 1418ق.
تفسيرالقرآن،  (م211ق)،  بن  همام  عبدالرزاق  الصنعاني،  ـ 
الرياض،  مكتبة  الرشد،  محمد،  مسلم  مصطفي  دكتر  تحقيق: 

چاپ اول: 1410ق.
ـ ابن كثير، ابي الفداء اسماعيل بن كثير قرشي دمشقي (م774ق)، 
تحقيق: محمدحسين  ابن كثير،  تفسير  يا  القرآن العظيم،  تفسير 
شمس الدين، دارالكتب العلميه، منشورات محمدعلي بيضون، 

بيروت، چاپ اول: 1419ق.
ادريس  محمدبن  بن  عبدالرحمن  رازي  ابي حاتم  ابن  ـ 
محمدالطيب،  اسعد  تحقيق:  تفسيرالقرآن العظيم،  (م327ق)، 
سوم:  چاپ  سعودي،  عربستان  الباز،  مصطفي  نزار  مكتبة 

1419ق.
تفسير  حدود150ق)،  (م  دينار  ثابت  بن  ثمالي،  ابوحمزه  ـ 
و  حرزالدين  محمدحسين  عبدالرزاق  تحقيق:  القرآن الكريم، 

محمدهادي معرفت،  دارالمفيد، بيروت، چاپ اول: 1420ق.
تفسير  (م1050ق)،  ابراهيم  بن  محمد  صدرالمتألهين،   ـ 
القرآن الكريم، تحقيق: محمد خواجوي،  انتشارات بيدار، چاپ 

دوم: 1366ش.
ـ شبر، سيدعبداهللا، (م1242ق)، تفسيرالقرآن الكريم، معروف 
چاپ  بيروت،  والنشر،  للطباعه  دارالبالغه  شبر،  تفسير  به 

اول:1412ق. 
ـ شيخ مفيد، محمد بن محمد (م413ق)، تفسير القرآن المجيد، 
انتشارات دفتر تبليغات  تحقيق: سيد محمدعلي ايازي، مركز 

اسالمي، چاپ اول: 1424ق.
عن  الكشاف  تفسير  (م538ق)،  عمر  محمودبن  زمخشري،  ـ 
حقائق غوامض التنزيل، دارالكتب العربي، بيروت، چاپ سوم: 

1407ق.
ـ جعفري، يعقوب، تفسير كوثر، انتشارات هجرت، قم، چاپ 

اول: 1376ش.
تحقيق:  مجاهد،  تفسير  (م104ق)،  جبرالتابعي  مجاهدبن  ـ 
البحوث  مجمع  السورتي،  محمد  بن  الطاهر  عبدالرحمن 

االسالميه، اسالم آباد ـ  پاكستان، بي تا.
ـ بلخي، مقاتل بن سليمان (م150ق)، تفسير مقاتل بن سليمان،  
تحقيق: دكتر عبداهللا محمود شحانه، داراالحياء التراث، بيروت،  

چاپ اول: 1423ق. 
ـ  نسفي، عمربن محمد (م537ق)، تفسير نسفي، تحقيق: دكتر 

عزيزاهللا جويني، انتشارات سروش، چاپ سوم: 1367ش.
االسالميه،  دارالكتب  نمونه،  تفسير  ناصر،  شيرازي،  مكارم  ـ 

تهران، 1374ش.
ـ  زحيلي، وهبه، تفسيرالوسيط، دارالفكر، دمشق، 1422ق. 

ـ طنطاوي، سيدمحمد (م1358ق)، تفسير الوسيط للقرآن الكريم، 
چاپ مصر، بي تا.

آستان  اسالمي  پژوهشهاي  بنياد  هدايت،  تفسير  مترجمان،  ـ 
قدس رضوي، مشهد مقدس، چاپ اول: 1377ش.

ـ حسيني شيرازي، سيدمحمد (م1422ق)، تقريب القرآن الي 
االذهان، دارالعلوم، بيروت، چاپ اول: 1424ق.

ـ آل سعدي، عبدالرحمن بن ناصر (م1376ق)، تيسير الكريم  
الرحمن في تفسير كالم المنان، (تفسير السعدي)، مكتبه النهضه 

العربيه،  بيروت، چاپ دوم: 1408ق.
جامع البيان عن  ابي جعفرمحمدبن جرير (م310ق)،  ـ طبري، 
تأويل القرآن، ضبط و توثيق و تخريج: جميل العطار، دارالفكر، 

بيروت، 1415ق.
ـ سيوطي، جالل الدين (م911ق)، الجامع الصغير في احاديث 

البشير النذير، دارالفكر، بيروت، چاپ اول: 1401ق.
ـ قرطبي، ابوعبداهللا محمد بن احمد انصاري اندلسي (م671ق)، 
الجامع الحكام القرآن معروف به تفسير قرطبي، ناشر: مؤسسة 

التاريخ العربي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1405ق. 
ـ سبزواري نجفي، محمدبن حبيب اهللا (م1409ق)، الجديد في 
تفسير القرآن المجيد، دارالتعارف للمطبوعات،  بيروت، چاپ 

اول: 1406ق.
ـ جرجاني، حسين، جالءاالذهان و جالء االحزان، معروف به 

تفسير گازر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول: 1377ش.
ـ طبرسي، شيخ االسالم فضل بن حسن (م548ق)، جوامع الجامع، 
گروه مترجمان، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، 

چاپ دوم: 1377ش.
ـ ثعالبي، عبدالرحمن بن محمد (م875ق)، الجواهرالحسان في 
تفسيرالقرآن، مشهور به تفسير ثعالبي، تحقيق: دكتر عبدالفتاح 
ابوسنه، شيخ محمد معوض و شيخ عادل احمد عبدالموجود، 

ناشر: دار احياء التراث العربي، چاپ اول: 1418ق. 
تفسير  في  الثمين  الجوهر  (م1242ق)،  سيدعبداهللا  شبر،  ـ 
مكتبة  ناشر:  بحرالعلوم،  سيدمحمد  مقدمه  با  المبين،  الكتاب 

االلفين، كويت، چاپ اول: 1407ق.
بالغ االكسير،  و  التفاسير  حجة  سيدعبدالحجت،  مراغي،  ـ 

انتشارات حكمت، 1386ق.
و  اسالم  متقابل  خدمات  مرتضي،  آيت اهللا  شهيد  مطهري،  ـ 

ايران، شركت افست، چاپ هشتم: 1359ش.
ق)،  (م381  علي  محمدبن  جعفر  ابي  الصدوق،  الشيخ  ـ 
قم،  المدرسين،  الغفاري، جماعه  علي اكبر  التحقيق:  الخصال، 

بي تا.
تفسير  في  الدّرالمنثور  (م911ق)،  جالل الدين  سيوطي،  ـ 

المأثور، ناشر: دارالمعرفه، جده، چاپ اول: 1365ق. 
ـ الطهراني، الشيخ آقا بزرگ (م1389ق)، الذريعه الي تصانيف 

الشيعه، داراالضواء، بيروت، چاپ دوم: 1403ق.
ـ كشي، محمدبن عمر (حدود 350ق)، رجال الكشي تحقيق: 

دكتر حسن مصطفوي، انتشارات دانشگاه مشهد، 1348ش.
تحقيق:  المرتضي،  رسائل،  (م436ق)،  المرتضي  الشريف  ـ 
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السيد مهدي رجائي، دارالقرآن، 1405ق.
تفسير  در  جاويد  روان   (م1364ش)،   محمد  تهراني،  ثقفي  ـ 

قرآن مجيد، انتشارات برهان، چاپ سوم: 1398ق.
ـ  بروسوي استانبولي، اسماعيل حقي (م1137ق) ، روح البيان، 

دارالفكر، بيروت، بي تا.
ـ آلوسي، سيدمحمود شهاب الدين، (م1270ق)، روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، تحقيق: علي عبدالباري 

عطيه، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول: 1415ق.
ـ رازي، شيخ ابوالفتوح حسين  بن  علي (م525ق)، روض  الجنان 
ابوالفتوح،  تفسير  به  مشهور  تفسيرالقرآن،  في  روح الجنان  و 
تحقيق: دكتر محمدجعفر ياحقي و دكتر محمدمهدي ناصح، 
مشهد،  رضوي،  قدس  آستان  اسالمي،  پژوهش هاي  بنياد 

1408ق.
ـ الصالحي الشامي، محمدبن يوسف (م942ق)، سبل الهدي 
احمد  عادل  الشيخ  تحقيق:  خيرالعباد،  سيرة  في  الرشاد  و 

عبدالموجود، ناشر: دارالكتب العلميه، چاپ اول: 1414ق.
ـ محدث قمي، عباس (م1359ق)، سفينة البحار، دارالمرتضي، 

بيروت، بي تا.
ـ القزويني، محمدبن يزيد (م275ق)، سنن ابن ماجه، تحقيق: 

محمد فؤاد عبدالباقي، دارالفكر، بي تا، بي جا.
ـ السجستاني، سليمان بن االشعث (م275ق)، سنن ابي داود، 
اول:  چاپ  بيروت،  دارالفكر،  اللحام،  سعيدمحمد  تحقيق: 

141ق/ 1990م.
ـ ترمذي، محمد بن عيسي (م279ق)، السنن الترمذي، حققه و 

صححه: عبدالوهاب عبداللطيف، دارالفكر، بيروت، 1403ق.
ـ بيهقي، احمدبن حسين (م 458 ق)، السنن الكبري، دارالفكر، 

بيروت، بي تا.
ـ النسائي، احمدبن شعيب (م303ق)، سنن  النسائي، دارالفكر، 

بيروت، چاپ اول: 1348ق/1930م.
ـ فيضي دكني، الفيض (م1004ق)، سواطع االلهام في تفسير 
كالم  الملك العالم، تحقيق: سيدمرتضي آيت اهللا زاده شيرازي، 

ناشر: دارالمنار، قم: چاپ اول: 1417ق.
ـ كوك، جان مانوئل، شاهنشاهي هخامنشي، ترجمه مرتضي 

ثاقب فر، انتشارات ققنوس، چاپ اول: 1384 ش.
الحيدريه،  المكتبه  طوبي،  شجرة  مهدي،  محمد  الحائري،  ـ 

نجف، چاپ پنجم: 1385ق.
في  التفسير،  الصافي  ق)،   1091 محسن(م  كاشاني،  فيض  ـ 

تحقيق حسين اعلمي، انتشارات الصدر، چاپ دوم: 1415ق.
البخاري،  صحيح  (م 256 ق)،  اسماعيل  بخاري، محمدبن  ـ 

دارالفكر، بيروت، 1401ق.
مسلم،  صحيح  ق)،   261 (م  حجاج  بن  مسلم  نيشابوري،  ـ 

دارالفكر، بيروت، بي تا.
ـ اميني، عبدالحسين، الصراع بين االسالم و الوثنيه، اعداد: الشيخ 

محمدالحسون، بي تا، بي جا.

علل  علي(م381ق)،  محمدبن  جعفر  ابي  الصدوق،  الشيخ  ـ 
الشرائع، المكتبه الحيدريه، 1386ق/ 1966م.

ــــــــ ، علل الشرائع، ترجمه سيدمحمدجواد ذهني تهراني، 
انتشارات مؤمنين، قم، چاپ اول: 1380ش.

ــــــــ ،  عهد جديد، براساس كتاب مقدس اورشليم، ترجمه 
پيروز سيار، نشر ني، چاپ دوم: 1387ش.

ـ االميني، عبدالحسين(م1392ق)، الغدير في الكتاب و السنه 
العربي، بيروت، چاپ چهارم: 1379ق/  و االدب، دارالكتاب 

1977م.
غريب  القرآن  تفسير  (م1085ق)،  فخرالدين  الطريحي،  ـ 
الكريم، تحقيق: محمدكاظم الطريحي، انتشارات الزاهدي، قم، 

بي تا.
فتح الباري شرح صحيح  ابن حجر (م 852 ق)،  العسقالني،  ـ 

بخاري، دارالمعرفة، بيروت، چاپ دوم. بي تا.
ترجمة  في  فتح الرحمن  (م1176ق)،  ولي اهللا  شاه  دهلوي،  ـ 
القرآن، تحقيق:  عبدالغفور عبدالحق بلوچ و شيخ محمدعلي، 
مدينه،  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  ملك  مجمع  ناشر: 

چاپ اول: 1417ق.
ـ الرافعي، عبدالكريم بن محمد(م623ق)، فتح العزيز في شرح 

الوجيز، دارالفكر، بي تا.
فتح القدير  علي بن محمد(م1250ق)،  محمدبن  شوكاني،  ـ 
الجامع بين فني  الرواية و الدراية من علم التفسير، دار ابن كثير، 

دارالكلم الطيب، دمشق ـ بيروت، چاپ اول: 1414ق.
ـ صادقي تهراني (م1432ق)، محمد، الفرقان في تفسيرالقرآن 
دوم:  چاپ  اسالمي،  فرهنگ  انتشارات  والسنه،  بالقرآن 

1365ش.
اصول  في  المهمه  الفصول  (م1104ق)،  حر  شيخ  العالمي،  ـ 
االئمه، تحقيق: محمدبن محمدحسين القائيني، مؤسسه معارف 

اسالمي امام رضا(ع)، چاپ اول: 1418ق.
ـ حاكم حسكاني نيشابوري، ابوعبداهللا (م405ق)، فضايل شهر 
رجب، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت ارشاد اسالمي، 

چاپ اول.
ـ  المناوي، محمد عبدالرؤوف(م1331ق)، فيض القدير شرح 
دارالكتب  ناشر:  عبدالسالم،  احمد  تحقيق:  الصغير،   الجامع 

العلميه، بيروت، چاپ اول: 1415ق.
دارالشروق،  القرآن،  ظالل   في  سيدبن قطب(م1387ق)،  ـ 

بيروت ـ قاهره، چاپ هفدهم: 1412ق.
االسالميه،  دارالكتب  قرآن،  قاموس  سيدعلي اكبر،  قرشي،  ـ 

چاپ ششم: 1371ش.
ـ خّرمشاهي، بهاءالدين، ترجمه قرآن كريم، انتشارات نيلوفر 

و جامي، چاپ اول: 1374ش.
ـ معّزي، محمدكاظم، ترجمه قرآن كريم، انتشارات اسوه، قم، 

چاپ اول: 2731ش.
ـ مشكيني، علي (م1386ش)، ترجمه القرآن الكريم، ويراستة 
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حسين استادولي، انتشارات الهادي، قم، چاپ دوم: 1381ش.
ـ مكارم شيرازي، ناصر، ترجمه قرآن مجيد، دارالقرآن الكريم، 

چاپ دهم: 1373ش.
مجيد،  قرآن  ترجمه  (م1387ق)،  محمدمهدي  فوالدوند،  ـ 

دارالقرآن، چاپ سوم: 1376ش.
(م300ق)،  عبداهللا  ابوالعباس  البغدادي،  الحميري  ـ 
قم، چاپ  آل البيت(ع) الحياءالتراث،  مؤسسـه  قـرب االسنـاد، 

اول: 1413ق.
في  نورالمبين  (م1112ق)،  نعمت اهللا  سيد  جزائري،  ـ 
قم،  مرعشي،  آيت اهللا  كتابخانه  والمرسلين،  قصص االنبياء 

1404 ق.
الكافي، تحقيق:  يعقوب (م329ق)،  كليني رازي، محمدبن  ـ 
علي اكبر غفاري، دارالكتب االسالميه ـ آخوندي، چاپ سوم: 

1388ق.
ـ قمي، جعفر بن محمد ابن قولويه (م368ق)، كامل الزيارات، 
اول:  چاپ  النشراالسالمي،  مؤسسه  القيومي،  جواد  التحقيق: 

1417ق.
ـــــ ، كامل الزيارات، ترجمه سيدمحمد جواد ذهني تهراني، 

انتشارات پيام حق، چاپ اول: 1377 ش.
كتاب  (م741ق)،   احمد  بن  ابن جزي  غرناطي،  محمد  ـ  
ناشر:  خالدي،  عبداهللا  دكتر  تحقيق  التنزيل،  لعلوم  التسهيل 

شركة داراالرقم بن ابي االرقم، بيروت، چاپ اول: 1416ق.
ـ عياشي، محمدبن مسعود (م320ق)، كتاب التفسير، تحقيق: 

سيدهاشم رسولي محالتي، چاپخانه علميه، 1380ق.
ترجمه  عهد جديد)،  و  عتيق  (عهد  مقدس  كتاب     ، ــــــ 

قديم، انجمن پخش كتب مقدس، بي تا.
ــــــ ، كتاب مقدس (ترجمه تفسيري، شامل عهد عتيق و 

عهد جديد)، ترجمه جديد، بي تا، بي جا.
الفرنسيه  اورشليم  ترجمه  من  الكتاب المقـدس،   ، ــــــ 

للكتاب المقـدس، مجمع الكنائس الشرقيه، بي تا.
ــــــ ، كتابهايي از عهد عتيق، كتابهاي قانوني ثاني، بر اساس 
چاپ  ني،  نشر  سيار،  پيروز  ترجمه  اورشليم،  مقدس  كتاب 

دوم: 1382ش.
م538ق)،  (جاراهللا،  محمودبن عمر  ابوالقاسم  زمخشري،  ـ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ناشر: دارالكتاب العربي، 

بيروت، چاپ سوم: 1407ق.
ق)،  ششم  قرن  (م  ابي سعد  احمدبن  ابوالفضل  ميبدي،  ـ 
علي اصغر  اهتمام  و  سعي  به  ُعدة االبرار،  و  كشف  االسرار 

حكمت، انتشارات اميركبير، چاپ پنجم: 1371ش. 
ـ الفاضل الهندي، محمد بن الحسن االصفهاني (م قرن14ق)، 
كشف اللثام عن قواعد االحكام، مؤسسه  النشر االسالمي، چاپ 

اول: 1416ق.
(م427ق)،  ابراهيم  احمدبن  ابواسحاق  نيشابوري،  ثعلبي  ـ 
العربي،  التراث  داراحياء  تفسيرالقرآن،  عن  والبيان  الكشف 

بيروت، چاپ اول: 1422ق. 
ـ معهد تحقيقات باقرالعلوم(ع)، موسوعه كلمات االمام الحسين 

عليه السالم، دارالمعروف، قم، چاپ سوم: 1416ق.
(م381ق)،   علي  بن  محمد  ابي جعفر  الصدوق،  الشيخ  ـ 
كمال الدين و تمام النعمه، التحقيق: علي اكبر للغفاري، مؤسسه 

النشر االسالمي، 1405ق.
1125ق)،  تا  (زنده  محمدرضا  محمدبن  القمي المشهدي،  ـ 
درگاهي،  حسين  تحقيق:  بحرالغرائب،  و  كنزالدقائق  تفسير 
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي، چاپ 

اول: 1368ش.
ـ كهن، ابراهام، گنجينه اي از تلمود، ترجمه از انگليسي: امير 
يهوشوع  عبري:  متون  با  تطبيق  و  ترجمه  گرگاني؛  فريدون 
نتن الي، به اهتمام اميرحسين صدري پور، زير نظر يهودا حي، 

انتشارات اساطير، چاپ اول: 1382ش.
لباب التأويل  (م741ق)،  علي بن محمد  عالءالدين  بغدادي،  ـ 
في معاني التنزيل (تفسيرالخازن)، تصحيح محمدعلي شاهين، 

دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول:1415ق.
ـ جاماسب جي دستور منوچهر جي، جاماسب آسانا، متن هاي 
پهلوي، پژوهش سعيد عريان، سازمان ميراث فرهنگي كشور، 

چاپ اول: 1382ش.
تحقيق:  مجمع البحرين،  فخرالدين(م1087ق)،  الطريحي،  ـ 
السيد احمدالحسيني، ناشر: مكتب نشر الثقافة االسالميه، چاپ 

دوم: 1408ق.
في تفسير  مجمع البيان  (م548ق)،  فضل بن حسن  طبرسي،   ـ 
ناصرخسرو،  انتشارات  بالغي،  محمدجواد  مقدمه  با  القرآن، 

تهران، چاپ سوم: 1372ش.
(م1322ق)،  محمدجمال الدين  دمشقي،  قاسمي  ـ 
محاسن التأويل، مشهور به تفسير قاسمي، تحقيق: محمد باسل 

عيون السود، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول: 1418ق.
تفسير  في  المحررالوجيز  541ق)،  ابن عطيه(م  اندلسي،  ـ 
الكتاب العزيز، تحقيق: عبدالسالم عبدالشافي محمد، دارالكتب 

العلميه، بيروت، چاپ اول: 1422ق.
م1403ق)،   ايراني،  بانوي  به  (معروف  نصرت  امين،  ـ 
مسلمان  زنان  نهضت  ناشر:  القرآن،  تفسير  در  مخزن العرفان 

تهران، 1361ش. 
ـ نووي جاوي، محمدبن عمر(م1316ق)، مراح  لبيد لكشف 
الصناوي، دارالكتب  المجيد، تحقيق: محمدامين  معني  القرآن 

العلميه، بيروت، چاپ اول: 1417ق.
ـ نوري طبرسي، حسين، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل البيت(ع) 

الحياء التراث، چاپ اول: 1408ق.
(م460ق)،  حسن  بن  محمد  جعفر  ابي  الطوسي،  ـ 
اول:  چاپ  بيروت،  الشيعه،  فقه  مؤسسه  المتهجد،  مصباح 

1411ق/1991م.
ـ ابن ابي شيبه كوفي(م235ق)، المصنف ابن ابي الشيبه، تحقيق: 
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سيد محمد اللحام، دارالفكر، چاپ اول: 1409ق.
ـ الصنعاني، ابي بكر عبدالرزاق(م211ق)، المصنف عبدالرزاق، 
تحقيق: حبيب الرحمن االعظمي، ناشر: المجلس العلمي، بي تا، 

بي جا.
في  التنزيل  معالم  510ق)،  مسعود(م  حسين بن  بغوي،  ـ 
عبدالرزاق  تحقيق:  بغوي،  تفسير  به  مشهور  تفسيرالقرآن، 
المهدي، دارالحياءالتراث العربي، بيروت، چاپ اول: 1420ق. 
ـ الشيخ الصدوق، ابي جعفر محمد بن علي(م381ق)، معاني 
اسالمي،  انتشارات  الغفاري،  كبر  ا  علي  التحقيق:  االخبار، 

1361ش.
الشيخ  تحقيق:  معاني القرآن،  ابوجعفر(م338ق)،  النحاس،  ـ 
محمدعلي الصابوني، الناشر: جامعة ام القري، المملكة العربية 

السعوديه، چاپ اول: 1409ق. 
نشر  دفتر  الجنان،  مفاتيح  عباس(م1359ق)،  قمي،  محدث  ـ 

فرهنگ اسالمي، چاپ ششم: 1370ش.
عمر(م606ق)،  محمدبن  ابوعبداهللا  فخرالدين  رازي،  ـ 
رازي،  فخر  تفسير  به  مشهور  كبير،  تفسير  يا  مفاتيح الغيب، 

داراحياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم:1420ق.
و  مقتنيات الدرر  (م1340ق)،  ميرسيدعلي  تهراني،  حائري  ـ 

ملتقطات الثمر، دارالكتب االسالميه، تهران، 1377ش.
ـ فضل اهللا، سيدمحمد حسين (م1389ش)، من وحي القرآن، 

دارالمالك للطباعة والنشر، بيروت، چاپ دوم: 1419ق.
ـ كاشاني، مال فتح اهللا (م988ق)، تفسير منهج الصادقين في  الزام 

المخالفين، كتابفروشي محمدحسن علمي، تهران، 1336ش.
ـ مدرسي، سيد محمدتقي، من هدي القرآن، دار محبي الحسين، 

تهران، چاپ اول: 1419ق.
ـ زحيلي، وهبة بن مصطفي، المنير، دارالفكر المعاصر، بيروت 

دمشق، چاپ اول: 1418ق.
مواهب  عبداالعلي(م1414ق)،  سيد  سبزواري،  موسوي  ـ 
الرحمن، في تفسيرالقرآن، مؤسسه اهل بيت(ع)، بيروت، چاپ 

دوم: 1409ق.

ـ واعظ كاشفي سبزواري، كمال الدين حسين بن علي(م910ق)، 
جاللي  محمدرضا  مصحح:  حسيني،  تفسير  يا  عّليه  مواهب 

نائيني، انتشارات اقبال، تهران، 1329ش.
ـ ابن طاووس، سيدعلي بن موسي(م664ق)، مهج الدعوات و 

منهج العبادات، دارالذخائر، قم، 1411ق.
ـ طباطبايي،  سيد محمدحسين(م1402ق)، الميزان في تفسير 
موسوي  سيدمحمدباقر  ترجمة  متن  و  عربي  متن  القرآن، 
همداني، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه 

قم، چاپ پنجم: 1374ش.
چاپ  اسالمي،  انتشارات  بينات،  نمونه  محمدباقر،  محقق،  ـ 

چهارم: 1361ش.
في  المعجزات  نوادر  رستم،  بن  جرير  محمدبن  طبري،  ـ 
مناقب االئمه الهداه، مؤسسه االمام المهدي(عج)، قم چاپ اول: 

1410ق.
ـ العروسي الحويزي، عبدعلي (م1112ق)، تفسير نورالثقلين، 

انتشارات اسماعيليان، قم، چاپ چهارم: 1415ق.
في  نهايه االرب  (م723ق)،  احمد  شهاب الدين  النويري،  ـ 
اول:  چاپ  قاهره،  القوميه،  والوثائق  دارالكتب  االدب،  فنون 

1423ق.
معاني  كشف  عن  نهج البيان  محمدبن الحسن،  الشيباني،  ـ 
دايرة المعارف  بنياد  ناشر:  درگاهي،  حسين  تحقيق:  القرآن، 

اسالمي، تهران، چاپ اول: 1413ق.
في  الوجيز  1135ق)،  حدود  (م  حسين  علي بن  عاملي،  ـ 
دارالقرآن  محمودي،  مالك  تحقيق: شيخ  العزيز،  تفسيرالقرآن 

الكريم، قم، چاپ اول: 1413ق.
ـ دخيل، علي محمدعلي (م1936م)، الوجيز في تفسير الكتاب 

 العزيز، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، چاپ دوم: 1422ق.
وسائل الشيعه  (م1104ق)،  الحر  الحسن  محمدبن  العاملي،  ـ 
الي تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق و نشر: مؤسسه آل البيت(ع) 

الحياء التراث، قم، چاپ دوم: 1414ق. 
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درآمد
شعر، گوياي برداشتهايي از زندگي نيست، بلكه خود يكسره زندگي است. از اين رو شاهنامه را بايد نمايندة زندگي 
ايران و ايراني، در مقطعي از تاريخ اين سرزمين بدانيم. از سويي، تأثير جامعه بر انديشه پديد آورندگان آثاري از اين 

دست، انكارناشدني است.
برنگ فسون و بهـانه  مدان تو اين را دروغ و فسانه مدان  
دگر بر ره رمز و معني برد ازو هر چه اندر خورد با خرد  

«ادبيات بيان كمبود زندگي است. بشر دامن ادبيات را به افق خاكي خويش وصله كرده است؛ تا احساس نفس تنگي 
نكند. در اين كشمكش، بشر با قوه ي تخيلش، دنياي مورد تمنايش را مي سازد و الجرم، ادبيات مولود اين نياز روحي 
است، هم از دنياي آرماني سخن مي گويد و هم از زشتي ها و واقعيت هاي تلخ و شيرين ملموس وجود جهان اطرافش» 

(اسالمي ندوشن، 1374 :34).
اثر گذارد، بازتاب دردهاي جامعه در سروده  آنچه سبب مي شود سخن سراينده يا نويسنده بر دل و روح جامعه 
يا نوشتة شاعر و نويسنده است. همين، سبب مي شود تا شاهنامه را «شناسنامه ي ايران و سند مالكيت ايرانيان» بدانيم 

(يغمايي، 444:1374).
«فردوسي شاعر بود ولي نمي خواست فقط در وصف روي و موي و لب و دندان نكورويان و وصف بهار و باغ و گل 
و جام و باده يا مديح شاهان و وزيران شعر بگويد. مي خواست شعري بگويد كه راجع باشد به تاريخ اعصار گذشته ي 
قوم ايراني و براي ايرانياني كه در نتيجه اختالط با عرب و ترك و اقوام ديگر، چيزي كه مايه اجتماع و واسطه اتحاد 
قومي ايشان باشد، نداشتند» (مينوي، 57:1372). فردوسي از زندگي نابسامان مردمان رنج فكري مي كشيد (همان، 61). 
او هماره نگران سست شدن پايه هاي اعتقادي و ايمان مردمان بود؛ ايمان بر پايه يكتاپرستي؛ و اگر توحيد آسيب ببيند، 

دكتر علي اكبر امينيـ  استاديار علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران مركزي

شهاب دليليـ  دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران مركزي

تحليلي جامعه شناختي از اسطوره 
جاوداني سياوش

چكيده
شاهنامه ارزشمندترين سند «هويت ملي» ايران است كه روح حماسي و دالوري، خردمندي و آزادگي ايراني 

در آن موج مي زند.
ستايش خرد را به از راه داد خرد بهتر از هر چه ايزدت داد  

«سياوش» نيز از محبوبترين و مظلومترين قهرمانان شاهنامه است، در نقش يك قرباني بي گناه و  مقدس.
خود  ملي  و  جمعي  فردي،  وجه  در  هويت  اين  مي آيد.  به چشم  شاهنامه  سراسر  در  «هويت»  نمايش 
انسجام بخش و معرف يك ملت در روزگار نو است و سياوش وجهي از هويت ايراني را آشكار مي سازد كه 
ويژگيهايش «پاكي»، «خردمندي» و «بزرگواري» است؛ ويژگيهايي كه همواره به آنها دست اندازي شده، چندي 

رنگ باخته، ولي هرگز از ميان نرفته و زمينة شكوفايي و درخشش دوباره اش چندان دور از دسترس نيست.
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سامان سياسي نيز به هم مي ريزد.
ز يـزدان بـپـيـچـيـد و شـد ناسپاس منـي كـرد آن شــاه يـزدان شـنـاس  
بگشت و جهان شد پر از گفت وگوي چو  اين گفته شد، فر يزدان از اوي  
بــه كـژي گـرايـيـد و نــابـخـردي بــرو تـيــره شــد فــّره ايــزدي  

شاهنامه آيينه اي از پسندها و ناپسندها در برابر ما نهاده است. شاهنامه سراسر در ستايش نيكي و نكوهش بدي است 
و اين انديشه در داستانها، منش و رفتار اشخاص داستان، تصويرگريها و اشارات جلوه گر است (يوسفي، 76:1372). 
داستان «سياوش» در شاهنامه نيز از اين قاعده مستثني نيست. از اين رو، «وقتي از شاهنامه صحبت به ميان مي آيد، آنچه 
مورد بحث و داوري است، يك كتاب يا شاعر نيست، بلكه يك ملت و يك فرهنگ» است (زرين كوب، 168:1380) و 

يك جهان بيني در برابر ما قرار دارد.
را  اجتماعي خود  ـ  سياسي  نظريات  فردوسي  كه  زماني  «هويت»،  زمينة شكل گيري  در  «ديگر»ي  رويكرد  پاية  بر 
مي پرداخت، از ديد فكري در ميان انديشمندان آن دوران تنها كسي بود كه هم با ترك و هم با سلطه عرب و  هم با مفاسد 

اجتماعي مي جنگيد (بنگريد به رضاقلي، 1373: 60ـ59).
و  زندگي  از شرايط  مأخوذ  را تشكيل مي دهد،  فرهنگ  اساس ساختمان يك  كه  «فلسفه و جهان بيني،  كه  آنجا  از 
محيط داخلي (آنچه در ذهن و روح افراد است) و خارجي (شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي...) آن جامعه است» 
(رهباني، 82:1379)، سخن گفتن از شاهنامه، «سخن گفتن از حيات فكري و فرهنگي مردمي است كه پس از پيمودن راه 
پُرنشيب و فراز تاريخ و از سر گذراندن طوفان ها، سربلند كرده و از زبان سخن گوي خود، فردوسي، از ناميرايي معنوي 
و تسليم ناپذيري فرهنگي داستان ها مي گويند» (ترابي، 145:1379) و تفاوت شاهنامه با هر حماسه ديگري «در واقع در 
حيات و تحرك در آن و ارتباط آن با آرمان هاي طبقات جوياي صلح و عدالت است. اين يك نوع حماسه ي داد و قانون 

است. حماسه ي يك قوم براي دفاع از هستي خويش است» (زرين كوب، 175:1380).
آزمايش مي شود:  پذيراي سه  ايراني،  از هستي هويت  دفاع  از هستي خويش و  دفاع  براي  نيز  «سياوِش» شاهنامه 
«سودابه، نامادري اش طهارت او را مي آزمايد، پدرش كاووس با خيره سريش خردمندي او را و افراسياب با آزمايش، 
بزرگواري او را، و او از هر سه آزمايش سربلند بيرون مي آيد» (اسالمي ندوشن، 78:1351) و اين هر سه، وجهي از 

هويت ايراني است.
درباره «شاهنامه» و بويژه داستان «سياوش» آثار فراواني در دسترس است. اين نشان از زنده بودن شاهنامه و مفاهيم 
داستان سياوش دارد، نشان از مطرح بودن «مسئله سياوش» در روزگار نو دارد. زندگي سياوش، داستاني است كه امروز 
نيز پيش چشم ما است. از آنجا كه سياوش يكي از برجسته ترين شخصيتهاي شاهنامه است و حتا از جهاتي مي توان 
او را برجسته ترين و استثنايي ترين چهرة شاهنامه دانست، كتابها و مقاله هاي ارزشمندي دربارة وي نوشته شده است 
كه از ميان آنها مي توان به «سوگ سياوش» اثر شاهرخ مسكوب، «سياوش بر آتش» اثر مصطفي رحيمي، «آيين آينه» اثر 
حسينعلي قبادي، «حماسه ايران، يادماني از فراسوي هزاره ها» اثر جليل دستخواه، «سياوشان» اثر علي حصوري، «پژوهشي 
در اساطير ايران، از اسطوره تا تاريخ و جستاري در فرهنگ ايران» اثر مهرداد بهار، «نظري دربارة هويت مادر سياوش» 
نوشته جالل خالقي مطلق و آثاري همچون «آفرين سياوش» از خجسته كيا، «زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه» به قلم 
محمدعلي اسالمي ندوشن و «بن مايه اساطيري روييدن گياه از انسان و بازتاب آن در شاهنامه و ادب پارسي» اثر سجاد 
آيدنلو، «شاهنامه از چه مي گويد و ارزش آن در چيست؟» از محمدعلي اسالمي ندوشن، «تحليل انتقادي هويت ايراني 
در شاهنامه فردوسي، مطالعه موردي داستان سياوش» از علي يوسفي، «بررسي عناصر داستاني دسيسه در داستان سياوش» 
از سكينه مرادي، «ساختار داستان هاي افراسياب و سياوش» از راحله خواجه، «ساختار تراژيك داستان سياوش» از مهدي 
محقق، «سياوش در تاريخ داستان ايران» از ذوالفقار عالمي، «تحليل مضموني چند نمونه از نگاره هاي گذر سياوش بر 
آتش در شاهنامه فردوسي» از سعيد زاويه، «رمزگشايي اسطوره شناختي از ناسوزندگي سياوش» از بهروز اتوني، «شاهنامه 

كه  است  دو وجهي  مفهومي  ملي  مي شود. هويت  ملي» خوانده  «هويت  «هويت جمعي»،  ● جامعترين   
همزمان بر همساني (درونمرزي) و ناهمساني (برونمرزي) داللت دارد و متمايز كنندة «خود» از «ديگري» 
است. در ساخت هويت ملي، در كنار عناصر مادي، عناصر معنوي نيز دخالت دارد: آميزه اي از ادب و 
فرهنگ، هنر و زبان؛ از اين رو برخي كسان هويت ملي را «هويت محوري» مي نامند، زيرا انسان تنها يك 

ميهن و سرزمين دارد و به آن احساس وابستگي دارد و نه بيشتر. 
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و جنبه هاي سينمايي آن، تراژدي سياوش» از حميد دهقان پور، «سياوش، شخصيتي آييني و رازناك در شاهنامه» از فيروز 
فاضلي، «شكوه سياوش در آيينه ي عرفان» از ناهيد جعفري و... ياد كرد. «شهنامه چنان دنياي گونه گون و فراخي است كه 
در باب آن هر قدر جست وجو بيشتر كنند، باز جاي بررسي هست و كيست كه بتواند ادعا كند كه فراخناي چنين دنيايي 
را مي تواند به تنهايي جوالنگه انديشه خويش سازد» (زرين كوب، 109:1381). اين نكته دربارة مفهوم «هويت» نيز راست 

مي آيد و از اين رو «هويت ايراني» نيز نياز به بررسي دارد.
هويت

«هويت» به ويژگيهايي اشاره دارد كه همزمان مايه همساني ـ ناهمساني مي گردد و از همين جا است كه چهره ژانوسي 
هويت در تعريفهاي آن نمود مي يابد. اين چهره، در مسير پا گرفتن «هويت» و در گامهاي تطور آن نيز گوياي هويِت 

«هويت» است.
«هويت» از ديد لغوي به معناي «هستي»، وجود و ماهيت است (معين، 1377: ج6). اين واژه در اصطالح علمي به 
معناي «چيستي شناسي» يا «كيستي شناسي» است (ميرمحمدي، 16:1383) و identity در زبان التين از identitas كه ريشه 
در idem (يكسان و همسان) دارد، گرفته شده است. در عربي نيز «هو» (از هويت) به معناي «اتحاد بالذات» يا «انطباق 
بالذات» است (رهياب، 54:1381). گاه در معنا و مفهوم هويت، تأكيد بر «تمايز» است (فالح، 23:1386). برخي كسان بر 
پايدار بودن ارزشي ـ وجودي آن انگشت مي گذارند و در برابر، كساني هويت را پديده اي تاريخي و محتمل مي بينند كه 

برايند «زمان و تصادف» است و اصول فراتاريخي آنرا تعيين نمي كند (بنگريد به گل محمدي، 225:1383).
به هر روي، هويت پيش نياز هرگونه زندگي اجتماعي است و نه تنها ارتباط اجتماعي را امكانپذير مي كند، به زندگي 
افراد هم معنا مي بخشد. بدين سان، هيچ گاه از ديد فردي نمي توان بي هويت بود (عباديان، 73:1386). نكتة مهم اين است 
كه هويت مفهومي است در پيوند با حوزه معنا (جنكينز، 5:1381). بنابراين هويت همواره مفهومي ارتباطي است و تنها 
در پيوند با ديگري و بيگانگي است كه خودي و بيگانگي فهميده مي شود (شريعتي، 111:1381). در اين مسير هر چيزي 

كه يك شخص حقيقي يا مجازي با آن سروكار دارد، از اجزاي سازندة هويت اوست (قريشي، 42:1380).
در واقع هويت بيش از آنكه دريافت ذهني آگاهانه باشد، كاربست عملي و ناآگاهانه دارد (تركي، 17:1383) و پلي 
ميان واقعيت وجودي افراد (دنياي امور شخصي) و دنياهاي فرهنگي خارج از خود (دنياي امور اجتماعي) است (مرداني 
گيوي، 110:1381) و «من فاعلي» يا هويت فردي و «من مفعولي» يا هويت اجتماعي در جريان تجارب و فعاليتهاي 

اجتماعي شكل مي گيرد (توسلي، 218:1384).
هويت داراي گونه ها، سطوح و سلسله مراتب است. دوگونه هويت را مي توان از هم جدا كرد: يكي «هويت فردي» 
(individual identity) و ديگري «هويت جمعي» (collective identity). روشن است كه اين دو گونه هويت، با دو گونه 
رابطه اجتماعي همراه است: «هويت فردي» برخاسته از «روابط شخصي» و «هويت جمعي» برايند روابط ميان گروهي 

است.
 (individuation) هويت فردي، نخستين مرحله از پاگيري هويت است (تمايز خود از محيط ديگران) و از راه فردي شدن
صورت مي گيرد (احمدي، 70:1388)؛ درحالي كه «هويت اجتماعي» از رابطه فرد و محيط اجتماعي وي مايه مي گيرد و 

با ورود فرد به عرصه اجتماعي، «غيريت سازي» صورت مي گيرد (ميرمحمدي، 15:1383).
«هويت جمعي»، هويت از نوع دوم و غير شخصي شده است كه از راه اجتماع ساخته مي شود (معيني علمداري، 
(شيخاوندي،  داشته  قرار  (كشور)  يك سرزمين  در  فرهنگي  ـ  تاريخي  ديدگاه  از  كه  «هويت جمعي»  اين   .(31:1383
76:1387) (همچنين بنگريد به رزازي فر، 102:1379)، امروزه در زمينه اي گسترده تر به نام دوران جهاني شدن مطرح شده 

و از مرزهاي دولت ملي فراتر رفته است.
«هويت جمعي» را به «هويت فرهنگي» (طاهري، 30:1385)، (ستاري، 109:1383) و «هويت قومي» (گل محمدي، 
1601383) و هويت ديني و... بخش بندي كرده اند. البته برخي كسان هويت جمعيـ  ملي و هويت فرهنگي را برابر مي دانند 
نيز درحال تجديد ساخت مي بينند (رهياب، 65:1381ـ63).  (تاجيك، 373:1383) و پاره اي ديگر، هويت فرهنگي را 
در  مهم  ارزشهاي  و  فرهنگي  اقتصادي،  سياسي،  جايگاه  خود،  دربارة  پرسشها  به  پاسخگويي  فرآيند  جمعي»  «هويت 

● شاهنامه، از گرانسنگترين مواريث معنوي و فرهنگي ملتهاي خاور زمين يا آيينة فرهنگ، آيين و رسوم، 
سامانه هاي كشوري و لشكري و باورها و ارزشهاي اقوام گوناگون در گسترة دراز دامن ايران فرهنگي و 

شاهكار انديشه و هنر ايراني است.
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چارچوب هويت تاريخي بشر است؛ به گونه اي كه بايد آنرا فرآيند معناسازي بر پايه يك ويژگي فرهنگي يا شماري از 
ويژگيهاي فرهنگي به هم پيوسته دانست.

جامعترين «هويت جمعي»، «هويت ملي» خوانده مي شود (رزازي فر، 102:1379). هويت ملي مفهومي دو وجهي 
است كه همزمان بر همساني (درونمرزي) و ناهمساني (برونمرزي) داللت دارد و متمايز كنندة «خود» از «ديگري» است. 
در ساخت هويت ملي، در كنار عناصر مادي (رواساني، 87:1380)، عناصر معنوي نيز دخالت دارد: آميزه اي از ادب و 
فرهنگ، هنر و زبان (تاجيك، 373:1382)؛ از اين رو برخي كسان هويت ملي را «هويت محوري» مي نامند، زيرا انسان 

تنها يك ميهن و سرزمين دارد و به آن احساس وابستگي دارد و نه بيشتر (حقاني، 246:1389ـ245).
همه  براي  برادري  و  برابري  آزادي،  ايده  با  وجوه  اين  و   (50:1377 (قيصري،  است  وجوهي  داراي  ملي  هويت 
با  زمان  گذر  در  كه  است  ساختگي  ملي» چيزي  «هويت  كه  گفت  بايد   .(142:1383 (اشرف،  است  همراه  شهروندان 
روايت گري ساخته و پرداخته مي شود و پس از گذار از «خاطره جمعي» تثبيت مي شود (معيني علمداري، 26:1383). 
پس، هويت ايراني بايد ساخته و پرداخته مولفه هاي اصيل ايراني ـ اسالمي باشد تا پس از گذر از «خاطره جمعي» بتواند 
شناسانندة «هويت ايراني» اين مرز و بوم و باشندگانش گردد. شاهنامه در جايگاه سازندة وجهي برجسته از هويت ايراني 

است و سياوِش شاهنامه نقشي بنيادي در اين ميانه بازي مي كند.
سياوش و هويت ملي

شاهنامه، از گرانسنگترين مواريث معنوي و فرهنگي ملتهاي خاور زمين يا آيينة فرهنگ، آيين و رسوم، سامانه هاي 
كشوري و لشكري و باورها و ارزشهاي اقوام گوناگون در گسترة دراز دامن ايران فرهنگي و شاهكار انديشه و هنر ايراني 

است.
حكيم ابوالقاسم فردوسي در سطح ملي، بزرگترين شاعر ايراني و در سطح جهاني، يكي از حماسه سرايان نامدار در 
سراسر تاريخ بشر است. فردوسي نه تنها بزرگترين شاعر ايراني است، كه به حقيقت برترين چهرة تاريخي ايران و به 
سخن ديگر سرآمد همه ايرانيان و يكي از سازندگان هويّت تاريخي ايرانيان است؛ زيرا حماسة بزرگ منظوم او يعني 
شاهنامه، شناسنامة فرهنگي و سند هويّت ملي ماست (امين، 15:1398). او با آگاهي و هنر يك داستان نويِس امروزي، از 
عناصر داستاني براي هر چه زيباتر كردن اثر خود كمك گرفته است. او داستان پردازي را راهي براي رسيدن به هدفهاي 
واال، يعني زنده نگهداشتن زبان، تمدن و فرهنگ ايراني يافته و با توجه به همة جوانب، حق مطلب را ادا كرده است. «در 
باب حماسه و داستان بايد گفت وي نه تنها خالقيت داشته، بلكه يكي از بزرگ ترين نمايندگان هنر داستان نويسي و يا 
استاد اول آن نوع  شعر است» (دهباشي، 278:1370). براين پايه است كه شاهنامه از حيث غنا و دامنه در ادبيات كهن 
جهان بي مانند است و پس از شاهنامه، در ادبيات كهن اثري با اين قدرت و  استواري در شخصيت  پردازي پديد نيامده 

است (دقيقيان، 16:1371).
هر داستاني از شاهنامه را، آن گاه كه پوستة تُنُك و نه چندان ستبرش را بشكافيم، بي هر شك و گماني به اسطوره 
خواهيم رسيد؛ زيرا شاهنامه، يكسره از اسطوره ها وام ستانده است. گزاردِن درست و سنجيدة ادبي حماسي، آن زمان 
همه سويه و همه رويه، فرادست خواهد آمد كه بتوان زمينه و بستر آنرا به روشني و سنجيدگي ديد و شناخت، و زمينه 
و بستِر ادب حماسي چيزي جز اسطوره نيست. «حماسه در دل اسطوره مي پرورد و سرانجام از آن برمي آيد. به سخني 
ديگر، اسطوره مادري است كه حماسه، زادة اوست» (كزازي، 18:1380). در حماسه از جنگها، دالوريها، مردانگيها و 
ايستادگيها سخن  مي رود و به مايه هاي سربلندي و بزرگيهاي قومي و فردي يك ملت پرداخته مي شود. آنچه در حماسه 
اهميت بسيار دارد، نبرد دو نيروي نيك و بد است و پهلوانان كه گويي در اين ميان به همه ويژگيهاي پسنديده آراسته اند، 
بازيگران و نقش آفرينان در اين ميدانند. اين گروه، گاه نمونه ايزدان و فرشتگان آسماني بوده اند و رفتار و كرداري ايزدگونه 

● حكيم ابوالقاسم فردوسي در سطح ملي، بزرگترين شاعر ايراني و در سطح جهاني، يكي از حماسه سرايان 
نامدار در سراسر تاريخ بشر است. فردوسي نه تنها بزرگترين شاعر ايراني است، كه به حقيقت برترين 
چهرة تاريخي ايران و به سخن ديگر سرآمد همه ايرانيان و يكي از سازندگان هويّت تاريخي ايرانيان است؛ 
زيرا حماسة بزرگ منظوم او يعني شاهنامه، شناسنامة فرهنگي و سند هويّت ملي ماست. او با آگاهي و 
هنر يك داستان نويِس امروزي، از عناصر داستاني براي هر چه زيباتر كردن اثر خود كمك گرفته است. او 
داستان پردازي را راهي براي رسيدن به هدفهاي واال، يعني زنده نگهداشتن زبان، تمدن و فرهنگ ايراني 

يافته و با توجه به همة جوانب، حق مطلب را ادا كرده است.
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و اَبَر انساني داشته اند (بهار، 230:1386ـ227). گروه ديگر، برخالف پهلوانان در دوران اساطيري، انسانهايي بوده اند با نيرو 
و رفتاري برتر و گاه جادويي (صفا، 209:1379ـ208). باري، پهلوانان در حماسه، چه آسماني باشند و چه زميني، نمونة 
مردانگي و نماد بزرگي روح و  انديشه اند. «آن ها دل آوراني اند جنگ جو كه در ميدان رزم پيش گامند و يك تنه با سپاه 
دشمن روبه رو مي شوند و كارزار مي كنند. از دروغ و نيرنگ بيم دارند و با آن ها دشمني مي ورزند» (بهار، 34:1386). اين 

پهلوانان در شاهنامه از گونه اي جهان بيني اصلي پيروي مي كنند.
جهان شناسي شاهنامه بر چهار پايه استوار شده است: داد، نام، شادي و خرد. خرد برترين و بنيادي ترين است (كزازي، 

.(3:1381
در جهان بيني شاهنامه، نبرد دو نيرو و صف آرايي آنها در برابر هم، اساس كار است و همين نبرد است كه در آغوش 
رويدادهاي فرعي و جانبِي رويداد اصلي و نقطة اوج پيش مي رود و به باالترين مرحله، كه پس از آن ايست يا سير 
نزولي داستان آغاز مي شود، مي رسد. فردوسي «در سرتاسر اين اثر، اندرزها، رهنمودها و برداشت هاي اخالقي و سخنان 
به  راهيابي  از  را  آنها خواننده  نبودِن  برعكس،  و  نمي نمايد  متن  بر  افزوده  به هيچ روي،  كه،  را مي آورد  حكمت آميزي 
اليه هاِي زيرين روايت باز مي دارد (دوستخواه، 104:1384). «اين جهان بيني فردوسي است كه در سه وجه به شاهنامه 
اهميت مي دهد: يك، از آثار هنري ـ ادبي بسيار بزرگ است؛ دو، تاريخ داستاني و حكايت نياكان ملت ايران را شامل 
مي شود و سه آنكه، زبان آن فارسي است و فارسي يكي از محكم ترين [حلقه ها] در زنجيره علقه و ارتباط در هويت 

امروزين است» (مينوي، 20:1372ـ14).
شاهنامه شناس نامي روس، برتلس (Andrei Eugenevich Bertels)، شاهنامه را به سه بخش اصلي تقسيم مي كند: 1. 
بخش افسانه: از آغاز كتاب تا سربرآوردن رستم؛ 2. بخش پهلواني: تا مرگ رستم؛ 3. بخش تاريخي (وقايع نگاري): از 
اسكندر تا مرگ يزدگرد سوم (برتلس، 158:1322-157 در قائمي، 36:1390). ذبيح اهللا صفا، نيز شاهنامه را به سه دورة 
«اساطيري»، «عهد پهلواني» و «تاريخي» تقسيم مي كند، با اين تفاوت كه دوران پهلواني را از خيزش كاوه آغاز مي كند و 

آنرا تا مرگ رستم امتداد مي دهد (صفا: 214:1379ـ206).
فردوسي داستان سياوش را در بخش پهلواني شاهنامه، در دوران پادشاهي كاووس كياني آورده است. سياوش فرزند 
كاووس، انساني خردمند، آزاده، جوانمرد، پاك است و نقطه مقابل او سودابه، همسر شاه است كه عنصري است زشت 
پايه است كه سياوش خطاب به كي كاووس  نيز نماد كم خردي و سبك مغزي است. بر اين  پليد. كاووس  سيرت و 

مي گويد:
بزرگان و كارآزموده ردان... مرا موبدان ساز با بخردان  

فردوسي در شاهنامه، در كنار ارج نهادن به ارزشهاي واالي انساني، همواره در پي آن است كه راهها و شيوه هاي 
برخوردار شدن از ارزشهايي همچون نيكنامي، دادگري و خردمندي را نشان دهد. «خردمندي الزمه قهرماني و پهلواني 
است و از همين روست كه در وجود قهرمانان بزرگ، دالوري غالبًا با دانايي آميخته شده است» (زرين كوب، 167:1381). 
فردوسي معناي خردمندي را در داستان سوگ سياوش، استادانه روشن كرده است. رستم و سياوش در جنگ با افراسياب، 
سپاه دشمن را به آنسوي مرز مي رانند و بدين سان انتقام ايرانيان را مي گيرند، ولي كاووس فرمان مي دهد كه باز حمله 
اينجا «مي بينيم كه  كنند. سياوش از فرمان شاه سر مي پيچد و به سخن ديگر، نافرماني را به بيداد ترجيح مي دهد. در 
چگونه دو مفهوم عدالت و خرد، يعني دو فضيلتي كه نيروي حيات بخش اخالق هستند، در يكديگر همبسته مي شوند» 

(مسكوب، 85:1374).
سياوِش شاهنامه، وجهي از هويت ايراني

اينك يك گام به عقب بازگرديم، داستان سياوش را پي گيريم و بنگريم كه فردوسي چگونه هويت ايراني را در 
سياوِش شاهنامه اش متجّلي ساخته است.

بزرگي  بخش  سياوش  اندوهبار  است. سرگذشت  شاهنامه  محوري ترين شخصيتهاي  و  برجسته ترين  از  «سياوش» 
از شاهنامه را به خود اختصاص داده است به گونه اي كه تأثير آن بر رويدادها و داستانهاي پس از آن آشكارا به چشم 

مي آيد.
واژه «سياَورشن كه نام سياوش در اوستاست از دو جزء سيا يعني سياه و اَرشن به معني نر و حيوان نر آمده است، 

● شاهنامه از حيث غنا و دامنه در ادبيات كهن جهان بي مانند است و پس از شاهنامه، در ادبيات كهن اثري 
با اين قدرت و  استواري در شخصيت  پردازي پديد نيامده است.
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بنابراين مي توان آنرا بنا بر سنت ايرانيان قديم دارندة اسب ُگشن سياه معني كرد» (صفا، 511:1379).
سياوش از پدري ايراني و مادري توراني زاده مي شود. «داستان هايي اين چناني كه فرد نماياني از دو سو نژاد داشته 
باشد، نوعي پيوستگي جهاني را مي رساند. اين را مي رساند كه انسان ها و ملت ها يكي هستند، منتها به شاخه هاي خوب 
و بد تقسيم مي شوند» (اسالمي ندوشن، 138:1381). داستان سياوش يكي از زيباترين و غم انگيزترين داستانهاي شاهنامه 
است. فردوسي در اين تراژدي، روايت كنندة زندگي انساني آزاد و مختار است كه در پاسداشت مصالح اجتماعي و اصول 
اخالقي، همواره در برابر تقديري نيرومندتر از خود سر فرود مي آورد. او با اينكه مي تواند از چنبر اين تسليم بگريزد، 

آگاهانه به مرگي ناخواسته گردن مي نهد تا خوبيها و ارزشهاي انساني را آشكار سازد (عالمي، 108:1386).
اين داستان به چهار بخش تقسيم مي شود كه هر بخش داستاني كوتاه به شمار مي آيد:

1. آشنايي كاووس با كنيزك توراني و زاده شدن سياوش؛
2. داستان سودابه و سياوش؛

3. زندگي سياوش در سرزمين توران؛
4. كين خواهي خون سياوش.

مي دانيم كه كهن ترين يادگار اسطورة سياوش، مربوط به سه هزار سال پيش از ميالد مسيح است (حصوري 26:1384). 
پدر سياوش (كاووس)، شهريار ايران و مادرش از خويشان گرسيوز است. پس از زاده شدنش، برپاية آييني بس ديرين، 
پدر، ستاره شناس بزرگ را فرا مي خواند تا بخت كودك را ببيند. ستاره شمر زندگي آن نوزاد را آشفته مي بيند و سرانجامي 

پر از رنج و درد براي او پيشگويي مي كند:
غمي گشت چون بخت او خفتـه ديد ستـاره بـر آن بچـه آشـفـته ديـد  

به هر روي، پس از مرگ مادر سياوش، شخصيتي كه ماية دگرگون شدن زندگي سياوش است، پا به داستان مي گذارد 
و او نيست جز «سودابه». فردوسي دربارة نخستين ديدار سودابه و سياوش مي گويد:

پـر انـديشـه گشت و دلش بر رميد چـو سـودابـه روي سياوش بديد  
و يـا پيـش آتـش نهـاده يـخ اسـت چنان شد كه گفتي طراز نخ است  

سودابه از سياوش درخواستهايي دارد:
بـپـيـچـي ز رأي و ز پـيـمـان مـن وگـر تـو نيـايـي بـه فـرمـان مـن  
شـود تـيره بـر چشـم تو هور و ماه كنـم بـر تـو بـر پـادشـاهـي تـباه  

سياوش كه رستم او را به زابل برده و هنرهاي پهلواني، فرهيختگي و رزم و بزم به او آموخته است، در برابر هوس 
سودابه، تن به گناه نمي سپارد و از همين رو از سوي سودابه، متهم به خيانت مي شود و براي اثبات پاكدامني خود، به 

درون آتش مي رود:
بــرآمــد بـه ايـوان و آتــش بـديـد چـو از دشـت سـودابـه آوا شنيد  
نـشد تـنـگدل جنـگ آتـش بساخت سياوش سيه را به تندي بتـاخـت  
كـسي ُخـود و اسـپ سياوش نـديد ز هـر سـو زبـانـه همي بركشيـد  
كـه تــا او كـي آيـد ز آتـش بـرون يكي دشت با ديدگان پر ز خـون  
كـه آمـد ز آتـش بــرون شــاه نــو چـو او را بـديدند برخاست غـو  

● جهان شناسي شاهنامه بر چهار پايه استوار شده است: داد، نام، شادي و خرد. خرد برترين و بنيادي ترين 
است. 

در جهان بيني شاهنامه، نبرد دو نيرو و صف آرايي آنها در برابر هم، اساس كار است و همين نبرد است كه 
در آغوش رويدادهاي فرعي و جانبِي رويداد اصلي و نقطة اوج پيش مي رود و به باالترين مرحله، كه پس 
از آن ايست يا سير نزولي داستان آغاز مي شود، مي رسد. فردوسي «در سرتاسر اين اثر، اندرزها، رهنمودها 
و برداشت هاي اخالقي و سخنان حكمت آميزي را مي آورد كه، به هيچ روي، افزوده بر متن نمي نمايد و 
برعكس، نبودِن آنها خواننده را از راهيابي به اليه هاِي زيرين روايت باز مي دارد». «اين جهان بيني فردوسي 
است كه در سه وجه به شاهنامه اهميت مي دهد: يك، از آثار هنري ـ ادبي بسيار بزرگ است؛ دو، تاريخ 
داستاني و حكايت نياكان ملت ايران را شامل مي شود و سه آنكه، زبان آن فارسي است و فارسي يكي از 

محكم ترين [حلقه ها] در زنجيره علقه و ارتباط در هويت امروزين است».
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كـه بـخـشـود بـر بـيـگـنـه دادگــر هـمـي داد مـژده يـكـي را دگـر  
همي ريخت آب و همي خست روي همي كند سودابه از خشم مـوي  

كاووس از گذشتن سياوش از آتش شادمان مي شود:
نبـد بـر در گـنـج بـنـد و كـليـــد سه روز اندر آن سور مي در كشيـد  
يـكـي گـرزه ي گـاو پيكر به دست چـهارم بـه تـخت كيـي بر نشست  
گـذشـت سخـن هـا بـرو بـر براند بـرآشـفت و سـودابه را پيش خواند  
فـــراوان دل مـــن بــيــازرده اي كـه بـي شـرمـي و بـد بسي كرده اي  

عشق سودابه به سياوش به داليلي رخ مي دهد: «دل باختگي او بيشتر به خواهش نزديك است تا به عشق. غدار است. 
سياوش را مي خواهد تنها براي آنكه از جواني و رعنايي او برخوردار شود. به محض آنكه از دوستي او طمع مي بُرد، 
كينه اش را در دل مي گيرد و به نابوديش مي انديشد» (اسالمي ندوشن: 198:1374). مكر او، هنگامي بارآور مي شود كه با 

سادگي سياوش و بي ارادگي كيكاووس همراه مي گردد (عابديان: 173:1369).
زناِن شاهنامه دو چهرة هويتي دارند. زناني كه با نقش ورزيهاي سازنده و آفريننده حضور يافته اند، بيشتر وجودي 
از  آميزه اي  بيشتر  يافته اند،  نمود  ويرانگر  و  پليد  نقشهاي  با  كه  زناني  و  دارند  پرهيزگاري  و  دينداري  با خرد،  آميخته 
دژخردي و بي ديني اند. فرانك، فرنگيس، رودابه و كتايون از زنان ديندار و خردمند و سودابه و زنان جادوگر از بي دينان 

و ناپرهيزگارانند.
گفته شده است كه «در نسخه هاي كهنتر شاهنامه و در اصِل اسطوره، سودابه مادر سياوش بوده و از آنجا كه در 
دوره هاي بعد، عشق مادر به پسر ناپسند جلوه مي كرده، سودابه نامادري سياوش قلمداد شده و مادر ديگري را از دودمان 
تورانيان، براي سياوش پرداخته اند؛ مادري كه به دليل متأخر بودنش، خوب جا نيفتاده و از اين رو در شاهنامه و منابع 

تاريخي، حضوري بسيار كم رنگ دارد» (خالقي مطلق، 326:1381).
كـه درد سـپـهبـد نـمانـد نهـان چـنين گـفـت مـوبـد به شاه جهان  
ببـايـد زدن سنـگ را بر سبـوي چو خواهي كه پيدا كني گفت وگوي  
بـر آتـش يكي را ببايد گذشـت ز هر دو سخن چون برين گونه گشت  

كاووس شاه براي رهايي از سردرگمي، چاره جويي مي كند و موبدان، چاره را «آزمون» مي دانند. سودابه كه از كار 
خويش آگاه است، به آزمون تن نمي دهد و از آن سو، سياوش براي نشان دادن بي گناهي خود سپيدپوش و كافور زده، 
نشسته بر اسب سياه خود «شبرنگ بهزاد»، به دل آتش سوزان مي تازد؛ از اين آزمايش سربلند بيرون مي آيد و شادماني 

مردمان را برمي انگيزد.
نشد تنگ دل جنگ آتش به ساخت سـياوش سيـه را بـه سختي بتاخت  

فردوسي مي افزايد:
دم آتـش و آب يــكـسان بــود... چـو بخـشايـش پـاك يـزدان بـود  

دربارة سودابه، نگاهي متفاوت با اين سطور نيز وجود دارد (سرامي، 1387). قدم علي سرامي بر آن است كه از سودابه 
اعاده حيثيت كند و به باز تفسير هويت سياوش در شاهنامه بپردازد:

هـمـي گـفـت بـا داور بــي نـيـاز سيـاوش چـو آمـد بـه آتـش فـراز  
رهـا كـن تـنـم را ز بـنــد پـــدر مـرا ده از ايــن كـوه آتـش گــذر  
خـروشيـدن آمـد ز دشت و ز شهر چو از كوه آتش به هامون گـذشت  
مـيــان كـهــان و مـيــان مـهــان يـكـي شـادمـاني شـد انـدر جهان  

رمزگشايي ناسوزندگي آتش سياوش، از دو سوي بايد گزارده آيد: يكي از سوي آتش، و دو ديگر از سوي سياوش. 
«گذر از آتش» در ايران باستان، دو تعبير داشته است: نخست آنكه در جهان مادي و براي نشان دادن بي گناهي انجام 
مي شود و دوم آنكه نمادي از «داوري آنجهاني» است. اين آتش، جهاِن پسين را به ياد مي آورد و رويينگي در آن، نمودي 

● فردوسي در شاهنامه، در كنار ارج نهادن به ارزشهاي واالي انساني، همواره در پي آن است كه راهها 
و شيوه هاي برخوردار شدن از ارزشهايي همچون نيكنامي، دادگري و خردمندي را نشان دهد. «خردمندي 
با دانايي  الزمه قهرماني و پهلواني است و از همين روست كه در وجود قهرمانان بزرگ، دالوري غالبًا 

آميخته شده است».
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از آسيب ناپذيري پارسايان از آتش دوزخ است. بوتة، آزموني است كه زر ناب انسانيت در آن گداخته مي شود و جال 
مي يابد و هرچه «ناسرگي» و «ناخالصي» باشد، در آن مي سوزد (اوستا، 114:1388)؛ عنصري كه جلوة جسماني راستي، 
نظم  كيهاني و داد است. سياوش، «اين راستي مجسم، به هنگام گذر از آتش، از خود مي گذرد و دو هم گوهر را از 

يكديگر، زياني نيست» (مسكوب، 51:1386).
و  پاك  هاست؛  رنگ  همه  يكپارچگي  غايت  «سفيد،  چون  مي شود،  تصوير  سپيد  پوشش  با  سياوش،  پايه،  براين 
بي آاليش. در حالت نامظهر خويش، رنگ نور محض است. نور كه از لحاظ نمادين سفيد تلقي مي شود، از خورشيد نازل 
مي شود و نماد توحيد است (اردالن و بختيار، 66:1380). از اين رو «بايد آراسته و پاكيزه بود و جامة سپيد بر تن، يعني 

آمادة تسليم به ارادة آسماني» (اسالمي ندوشن، 143:1381).
سياوش پس از گذشتن از آتش به داليل گوناگون از جمله بيمهري و بيخردي پدر، آهنِگ رفتن از كشور خود مي كند 

و به سرزميني بيگانه پا مي نهد.
از آن سو، افراسياب به پناه دادن وي خوشبين نيست ولي با پادرمياني «پيران»، سياوش را در كشور خود پناه مي دهد و 
با ديدن شايستگيهايش، او را برمي كشد تا آنجا كه دختر خود و فرمانروايي بر بخشي از سرزمين خود را به او وا مي گذارد. 

افراسياب بدان اندازه به سياوش نزديك مي شود كه گويي جز او كسي در دربارش نيست:
بـجز بـا سيـاوش نـبـودي بهم سپهبـد چـه شاد و چه بودي دژم  
به كس راز نگشاد و شادان نبود ز جهن و ز گرسيوز و هر كه بود  
ازو بر گشادي به خنـده دو لب مگر با سياوش بُدي روز و شب  

«سياوش در اوج سعادت و اقبال، شهر افسانه اي گنگ دژ را در سرزمين توران بنا نهاد كه پُر بود از باغ ها و كاخ ها و 
خانه ها و گرمابه ها و چشمه هاي جاري. از هر خانه صداي موسيقي به گوش مي رسيد و هوا گوارا و معتدل بود. اما تقدير 
چنين بود كه سياوش هرگز خوشبخت نشود» (ماسه، 134:1375). سپس افراسياب بخش ديگري را به سياوش واگذار 
مي كند و وي در آنجا «سياوشكرد» را بنياد مي نهد. همين عوامل رشك «گرسيوز» را برمي انگيزد و او چنان در سخن چيني 

و دروغ پيش مي رود كه سرانجام افراسياب را وادار به دادن فرمان كشتن سياوش مي كند.
در واقع، سياوش در توران نماد آبادگري و سازندگي شناخته مي شود. مهره هاي سياست، يا دست كم سياست شرقي، 
به گواهي تاريخ همواره با جان خويش بازي كرده اند و زير فرمان قتل خود دستينه نهاده اند: از صاحب بن عباد وزير با 
تدبير ديلمان و حسنك وزير گرفته تا ميرزا ابوالقاسم فراهاني و اميركبير، سپهساالر و امين الدوله و.... سياوش نخستين 

نمونه و نخستين قرباني اين راه است؛ راه پر خطر ساختن و آباد كردن و در كنار مردم ايستادن.
سياوش «يكي از چند تن معدودي است كه بيش از همه در ويران كردن پادشاهي دروغ، دستي دارد و اين كار با خون 

بي گناه او كه مي ريزد، به انجام مي رسد. بدينسان مرگ او بدل به شهادت مي شود» (مسكوب، 67:1386)
جدا كرد زان سرو سيمين سرش يكي تشت بنهاد زرين بـرش  

در جاي ريختن خون سرخ سياوش، «گياهي سبز» مي رويد به نام «خون سياوشان» كه «برگهايش به تمثال او مزين اند» 
(سرامي، 125:1383).

بـه ابـر انـدر آمد يكي سبز نرد... زخاكي كه خون سياوش بخورد  
همي بوي مشك آمد از مهر اوي نگـاريـده بـر بـرگ ها چهر اوي  

با كشته شدن سياوش، جنگهاي كين خواهي او آغاز مي شود تا سرانجام كي خسرو كين پدر را از افراسياب و گرسيوز 
مي ستاند. سياوش از ايران مي رود و كشته مي شود، ولي كي خسرو برمي گردد. كي خسرو برابر زندگي دوبارة سياوش 

است (بهار، 246:1376).
چنان كه «ميرچا الياده» گفته است، آيين هاي ايزدان باروري را در كلي ترين دسته بندي، مي توان چنين برشمرد: سوگواري 

● فردوسي معناي خردمندي را در داستان سوگ سياوش، استادانه روشن كرده است. رستم و سياوش 
در جنگ با افراسياب، سپاه دشمن را به آنسوي مرز مي رانند و بدين سان انتقام ايرانيان را مي گيرند، ولي 
كاووس فرمان مي دهد كه باز حمله كنند. سياوش از فرمان شاه سر مي پيچد و به سخن ديگر، نافرماني را 
به بيداد ترجيح مي دهد. در اينجا «مي بينيم كه چگونه دو مفهوم عدالت و خرد، يعني دو فضيلتي كه نيروي 

حيات بخش اخالق هستند، در يكديگر همبسته مي شوند».



شماره 294/ زمستان1392 28

و دسته روي گروهي، نذر كردن قرباني (انسان يا حيوان) و كامراني و شادخواريهاي جمعي (الياده، 325:1372). در ايران 
نيز آيين  مرگ  و رستاخيز سياوش با نوروز پيوند خورده است؛ بدين گونه كه چند روز پيش از نوروز، به سوگ سياوش 
مي نشستند و با فرا رسيدن نوروز، به جشن و شادي مي پرداختند، چنان كه گويي سياوش زنده شده است. البته از آنجا 
كه تقويمهاي سغدي و خوارزمي با تابستان آغاز مي شد، آيين سوگ سياوش در آغاز تابستان و آغاز انقالب تابستاني 
برگزار مي شد و بعدها با نوروز درآميخت (بهار، 428:1376). برخي از انديشمندان نيز سياوش را مهمترين عامل برگزاري 
را سيماي رستاخيز  فيروز  اسطوره پژوهان، حاجي  از  پاره اي  پايه،  براين  نوروز مي دانند (حصوري، 78:1384).  جشن 
يافتة سياوش مي دانند و برآنند داستان حاجي فيروز نوروزي، بازماندة سنت خداي شهيد شونده و بازگردنده است كه 
چهرة سياهش، نماد بازگشت از جهان مردگان و جامه سرخش نماد خون و زندگي دوباره است (بهار، 246:1386) و 

(اسماعيل پور، 100:1375).
بهرة سخن

شاهنامة فردوسي مهمترين و برجسته ترين اثر ادبي بازمانده از روزگاراني است كه مي توان آنرا دوران باززايي فرهنگي 
ايرانيان دانست. انديشه و بينش پرتو افكن بر شاهنامه، بيشتر بر خرد استوار است. فردوسي با ريزبيني، در پس اليه هاي 
روساختي باورها و فرهنگهاي گوناگون ايرانيان در دورانهاي گوناگون به دنبال بنيادهايي مي گردد كه سراسر فرهنگ 
اين قوم فرزانه را از اسطوره تا تاريخ به هم پيوند دهد و هويت آنان را بازنمايد. آنچه او مي يابد، خرد و دين است. او 

خردورزي و دينداري را شالودة هويت و فرهنگ ايراني مي داند.
يكي از نمادهاي اين خردورزي و دينداري «سياوش» است. سياوش با سه آزمايش كه از او مي شود، وجهي از وجوه 
هويت ايراني را نمايان مي سازد؛ هويتي كه با «پاكي»، «خردمندي» و «بزرگواري» شناخته مي شود. هويت ايراني در وجه 
فردي اش و در روابط شخصي برآمده از رويارويي سياوش و سودابه رخ مي نماياند و برايند آن، «پاكي» و «خردمندي» 
از  از روابط گروهي و اجتماعي است،  ايراني در وجه جمعي خود كه برخاسته  ايراني است. همچنين هويت  هويت 
رويارويي سياوش با افراسياب رخ مي نماياند و «بزرگواري» هويت ايراني را به ما نشان مي دهد. اين هويت جمعي به گونة 
تاريخي ـ فرهنگي در سرزمين ايران وجود داشته است. «سياوِش برخوردار از هويت ايراني»، با اين سه ويژگي، ويران 

كنندة پادشاهي «دروغ»، «كبر» و «تماميت خواهي» در روزگار نو است.
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درآمد
انديشه دربارة جنگ و صلح، قدمتي به اندازه انديشه 
سياسي بشر دارد. از انديشمندان نخستين گرفته كه بحث 
را از سرشت و ذات بشر آغاز مي كردند، تا انديشمندان 
امروزي كه نقش زبان و عوامل فرهنگي و ذهني را در 
جنگ و صلح برجسته مي كنند، همگي در پي پاسخ دادن 
به اين پرسش بوده اند، و هستند كه چرا جنگ رخ مي دهد 
و چگونه مي توان از آن پيشگيري كرد و به صلح رسيد؛ 
صلحي كه موقت و گذرا نباشد. يكي از پرسشهاي مهم 
انديشمندان در رشته روابط بين الملل از هنگام پاگرفتن 
آن در 1919 نيز همين بوده است كه چگونه مي توان از 
جنگ پيشگيري و صلحي جاودان بنياد كرد؟ اين پرسش 
پس از دو جنگ بزرگ جهاني و آسيبهاي برآمده از آنها، 
برجسته تر شد و مايه پديد آمدن حوزه اي به نام مطالعات 

صلح شد.
نخستين كارهاي نظري در چارچوب مطالعات صلح 
كنث  چون  كساني  به دست  دوم،  جهاني  جنگ  از  پس 
دست اندركاران  دوران،  آن  در  گرفت.  انجام  بولدينگ 
مطالعات صلح از گرايش به مسائل ايدئولوژيك يا تنشزا 

و  مدارا  همچون   مباحثي  به  بيشتر  و  مي كردند  پرهيز 
اجماع بين المللي مي پرداختند. در دهه 1960، مطالعات 
صلح زير سايه جنگ ويتنام قرار گرفت و رسيدگي به 
پيش زمينة  بعنوان  بشر،  چتر حقوق  زير  انساني،  مسائل 
مطالعات  اين   ،1970 دهه  در  يافت.  برجستگي  صلح، 
و  تنگدستي  اكولوژي،  همچون  گوناگون  موضوعهاي 
مسائل مربوط به جنسيّت را دربرگرفت. مطالعات صلح 
امروزه در پي دگرگون كردن دريافتها و برداشتهاي سنتّي 
درباره جنگ و صلح و منادي اين باور است كه جنگ 
كرد.  پيشگيري  آن  از  مي توان  و  است  نابخردانه  كاري 
دست اندركاران اين مطالعات، صلح را بعنوان يك هدف، 

(London, 1988,:42) .دست يافتني مي دانند
 گرچه مطالعات صلح تاكنون چنان كه بايد مورد توجه 
انديشمندان در زمينه روابط بين الملل قرار نگرفته است، 
موضوع  به  كوشيده اند  رشته  اين  در  نظريه پردازان  ولي 
به  انديشمندان  انتقادي  نگاه  بپردازند.  صلح  و  جنگ 
مطالعات صلح، بيشتر بر راههاي شناخت صلح، شناخت 
دريافتهاي ديگران و بحثهاي مرتبط با جنسيت، فرهنگ و 
هويت متمركز است. چنين نگرشي به صلح، به بحثهاي 

مجيد كافيـ  دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل دانشگاه تهران
رعنا كاظمي مهرآباديـ  دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل دانشگاه تهران

آزاده هوشيارـ  دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل دانشگاه تهران

نظريه پردازي ايراني در حوزه مطالعات صلح: 
گامي فراتر از صلح دموكراتيك

چكيده:
مهمترين پرسشي كه انديشمندان در رشته روابط بين الملل از آغاز پديد آمدن اين رشته، در پي پاسخ دادن 
به آن بوده اند، چگونگي دستيابي به صلح بوده است. برجسته ترين نظريه در اين زمينه، نظريه صلح دموكراتيك 
است كه در سطح فردي كاربرد ندارد. با بررسي ادبيات فارسي مي توان نظريه بديلي با نام صلح دادگرانه به دست 
داد كه در آن افزون بر سطوح مياني و كالن، سطح ُخرد را نيز درنظر گرفته باشد. برپايه اين نظريه، چنانچه فرد، 
آموزش دادگرانه ببيند، شهريار دادگري خواهد بود و نظم دادگرانه برپا خواهد داشت. درصورتي كه نظم دادگرانه 

در داخل برقرار شود، صلح در سطح واحد و در سطح سيستم، برقرار خواهد شد.

گفتم دل رحيمت كي عزم صلح دارد
گفتا مگوي با كس تا وقت آن درآيد

حافظ غزل 231
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ماركسيسم،  است.  زده  دامن  صلح  زمينه  در  فمينيستي 
الگويي از صلح به دست مي دهد كه در نبود گونه هايي از 
سلطه  كه  ساختارهايي  بويژه  ساختارهاي خشونت آميز، 
است.  استوار  مي بخشد،  تداوم  را  طبقاتي  و  اقتصادي 
و  جهاني  اقتصاد  ساختار  اينكه  بر  تأكيد  با  ماركسيسم 
مردماني  كه  است  به گونه اي  جهان  در  اقتصادي  روابط 
اندك شمار از آن بهره مند مي شوند و بيشتر مردمان از آن 
در فضايي ممكن  را  برقراري صلح  مي مانند،  بي نصيب 
مي داند كه در آن چنين ساختارهايي وجود نداشته باشد. 
(Tony Bennett, 1982:149) واقعگرايان با تكيه بر ذات 
خشونت طلب انسان و تعميم دادن آن به دولتها، صلح را 
تنها درصورت وجود توازن نيروها و چه بسا با حضور 
پدر  بعنوان  هابز  مي دانند.  ممكن  هژمون  قدرت  يك 
فكري اين مكتب، بر آموزش به جاي زور، بعنوان راهي 
براي رسيدن به صلح تأكيد مي كند. به سخن ديگر، هابز 
به دنبال صلح در درون و در ميان جوامع است؛ حتّا اگر 
توصيه هاي او به لوياتان، ماية آنارشي يا توتاليتاريانيسم 

(Van Mill, 2002:25) .به جاي آزادي شود
صلحي  به  ليبرالها  و  آرمانگرايان  ميان،  اين  در 
مي انديشند كه در پرتو آن، دولتها و افراد، آزاد و رها از 
تهديد باشند. انديشه ليبرال سهم بزرگي در ادبيات صلح 
 (Wilson, 1998:110) بين الملل داشته است.  در روابط 
مهمترين بحث ليبرالها كه بيشترين اثر را در ادبيات صلح 
داشته، بحث صلح دموكراتيك است. انديشمندان ليبرال، 
ايدة صلح دموكراتيك را در چارچوب انديشه هاي كانت 
دنبال مي كنند.  دموكراسيها مي توانند در ميان خود يك 
منطقه صلح برپا كنند. فرهنگ سياسي دموكراتيك مبتني 
به  داخلي،  سياست  در  سازش  و  گفتگو  چانه زني،  بر 
ميان  جنگ  از  و  مي يابد  گسترش  نيز  خارجي  سياست 

دموكراسيها جلوگيري مي كند. (مشيرزاده، 1384: 72)
مياني  سطح  كه  است  آن  بر  دموكراتيك  صلح  اين 
اگر  كه  معنا  اين  به  بياميزد؛  هم  به  را  تحليلي  كالن  و 
ويژه  گونه اي  به  مياني)  (سطح  داخلي  ساختارهاي 
(دموكراتيك) پا بگيرد، آنگاه در روابط بين الملل (سطح 
كالن) صلح پديد خواهد آمد. نكته اي كه به نظر مي رسد 
در ايده صلح دموكراتيك ناديده مانده، سطح ُخرد تحليل 
يعني توجه فرد است. نظامهاي دموكراتيك كه با يكديگر 
نمي جنگند، برآمده از اراده كساني هستند كه به شيوه اي 
بايد سهمي  كه  مي آيد  نظر  به  پس،  مي انديشند.  خاص 

براي فرد در ايجاد چنين صلحي قائل شد.
به نظر مي رسد كه پر كردن اين خأل نظري، در پرتو 
ادبيات ايراني امكانپذير باشد. بهره گيري از ادبيات ايراني 
يك  از  كار  اين  باشد.  سودمند  مي تواند  ديدگاه  دو  از 
سو توانمنديهاي فرهنگ ايراني را براي توليد ادبيات در 

روابط بين الملل نشان خواهد داد و از سوي ديگر الگوي 
است  متفاوت  غربي  الگوي  با  كه  را  انديشه  از  تازه اي 
معرفي خواهد كرد. براي اين كار، پس از به دست دادن 
تصويري دقيقتر از نظريه صلح دموكراتيك و نشان دادن 
كاستيها و نارساييهاي اين نظريه و كل مطالعات صلح، 
شاهنامه  يعني  ايراني  حماسي  اثر  برجسته ترين  برپاية 
كه  تازه اي  صلح  نظرية  ويژگيهاي  مي كوشيم  فردوسي، 

آنرا صلح دادگرانه نام نهاده ايم، روشن كنيم.
زمينه هاي نظري

صلح  درباره  گرفته  انجام  بررسيهاي  همة  ميان  در 
دموكراتيك جايگاهي  نظريه صلح  بين الملل،  روابط  در 
كه  آنجاست  تا  نظريه  اين  اعتبار  و  اهميت  دارد.  ويژه 
ديد  از  و  مهمترين  نظريه  اين  كسان،  برخي  باور  به 
تجربي برجسته ترين يافتة دانش روابط بين الملل است. 
 (Maliniak, Oakes, Peterson, & Tierney, 2007)
مكاتب  از  پژوهشگران،  از  بسياري  دهه،  چند  اين  در 
ايده  ليبرالها،  بين الملل، بويژه  گوناگون در حوزة روابط 
كانت را پيگيري كرده و صلح دموكراتيك را راهي براي 
جالبي  گونة  به  نظريه  اين  اصلي  ايده  دانسته اند.  صلح 
هم  با  هرگز  دموكراسيها  مي رسد:  نظر  به  ساده  بسيار 
اين  نظريه پرداز  برجسته ترين  كانت  امانوئل  نمي جنگند. 
 (Perpetual Peace) جاودان»  «صلح  كتاب  در  مكتب 
ايجاد  به  اخالقي  عوامل  كه  مي كند  مطرح  را  ادعا  اين 
كشورهاي  ميان  صلح آميز  روابط  براي  چارچوبي 
دموكراتيكي كه خود بر اصول همكاري، احترام متقابل و 

(Kant, 1917) .تفاهم بنا شده اند، كمك مي كند
به باور كانت، اگر رضايت شهروندان در تصميم گيري 
با  شهروندان  بي گمان  باشد،  الزم  جنگ  اعالم  براي 
احتياط بسيار در اين بازي خطرناك وارد خواهند شد، 
زيرا خودشانند كه بايد به جنگ بروند، خودشانند كه درد 

رشته  در  انديشمندان  كه  پرسشي  مهمترين   ●
روابط بين الملل از آغاز پديد آمدن اين رشته، در 
پي پاسخ دادن به آن بوده اند، چگونگي دستيابي به 
صلح بوده است. برجسته ترين نظريه در اين زمينه، 
نظريه صلح دموكراتيك است كه در سطح فردي 
مي توان  فارسي  ادبيات  بررسي  با  ندارد.  كاربرد 
داد  به دست  دادگرانه  صلح  نام  با  بديلي  نظريه 
كه در آن افزون بر سطوح مياني و كالن، سطح 
ُخرد را نيز درنظر گرفته باشد. درصورتي كه نظم 
سطح  در  صلح  شود،  برقرار  داخل  در  دادگرانه 

واحد و در سطح سيستم، برقرار خواهد شد.
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و رنج آنرا به دوش خواهند كشيد و خودشانند كه پس 
از  بپردازند.  را  بازسازي  هزينه هاي  بايد  پايان جنگ  از 
ديدگاه كانت، از آنجا كه دموكراسي به روابط صلح آميز 
انجاميد، توسعة دموكراسي كه بي چون وچرا در  خواهد 
صلح  شد،  خواهد  محقق  انسان  آگاهي  افزايش  پرتو 
شاهد  تاريخ،  پايان  در  پس  داد.  خواهد  گسترش  را 
بود.  خواهيم  دموكراتيك  دولتهاي  ميان  جاودان  صلح 

(Sorensen, 1992:399)
با  دموكراسيها  نكته كه چرا  اين  براي روشن كردن 
شيوه  دو  به  دموكراتيك  صلح  نظريه  نمي جنگند،  هم 
عمل مي كند. توضيح نخست بر محدوديتهاي ساختاري 
دموكراسيها  تفسير،  اين  برپايه  است.  استوار  نهادي  و 
نظارتها  كه  مي كنند  را حفظ  ميان خود  رو صلح  آن  از 
زيادي  گزينه هاي  و  فرصتها  اساسي  قانون  توازنهاي  و 
مدني  جامعه  ساختار  كل  و   تصميم سازان  فراروي 
راه  سر  بر  نهادي  محدوديتهاي  نمي گذارد.  دموكراتيك 
اقدامات رهبران، هزينه كاربرد زور از سوي تصميم گيران 
را بسيار افزايش مي دهد. همچنين، اين رهبران انتخاب 
شتابزده  نمي توانند  دموكراتيك،  فرايندهاي  برپاية  شده 
اين  محتاطانه،  سياست خارجي  اين رو  از  و  كنند  عمل 
احتمال را كه يك درگيري به سطح جنگ برسد كاهش 
دومين   (Mesquita, & Lalman, 1992: 752) مي دهد. 
باره كه چرا دموكراسيها صلح آميزترند،  اين  در  توضيح 
ميان  مشترك  دموكراتيك  فرهنگي/  هنجارهاي  به 
دموكراسيها برمي گردد. برپاية اين تفسير، فرهنگ سياسي 

دموكراتيك، كاربرد ابزارهاي صلح آميز براي از ميان بردن 
به  انديشه  اين  كه  را تشويق مي كند  داخلي  درگيريهاي 
فراسوي مرزهاي ملي و به روابط با ديگر دموكراسيها هم 
گسترش مي يابد. سياستگذاران انتظار دارند كه رفتارشان 
با واكنش متناسب ديگر كشورهاي دموكراتيك روبه رو 
شود و اين انتظاري است كه بر سر هم برآورده مي شود. 
(Russett, 1993:155) اين تفسير، در سنجش با ديدگاه 
نهادي/ ساختاري، مستدل تر است و قدرت تبييني بهتري 
دارد. برخي از نويسندگان هم برآنند كه اين دو استدالل، 
مستقل و جداگانه عمل نمي كنند و مانند دو اسب يك 

كالسكه در كنار هم پيش مي روند.1
به نظر مي رسد كه در پرتو تئوري كانت، اين نكته 
پيوسته و جداناشدني اند،  به هم  كه دموكراسي و صلح 
به فرضيه اي پذيرفته شده در روابط بين الملل تبديل شده 
است: دموكراسي به صلح مي انجامد و مهمتر اينكه صلح 
بايد دانست  را بي دموكراسي نمي توان تصّور كرد. ولي 
بلكه  نيست  فرازماني  مفاهيمي  صلح  و  دموكراسي  كه 
مفاهيمي تاريخي ـ اجتماعي است و نيز اينكه اعتماد و 
اعتباري كه زماني دموكراسي داشته، در سالهاي گذشته 
روبه كاهش بوده است. (Balci, 2011:728) از سوي ديگر، 
مردمان چه در كشورهاي دموكراتيك و چه كشورهاي 
زندگي  در جهاني صلح آميز  دارند  غيردموكراتيك، حق 
تنها  كه  است  اين  نظريه  اين  اصلي  مشكل  ولي  كنند. 
راه رسيدن به جهاني رها از جنگ را، دموكراتيك شدن 
كشورهاي غير دموكراتيك مي داند، درحالي كه تضمين 
وجود  آرمان  اين  يافتن  تحقق  براي  چشمگيري  نظري 

(Ibid, p. 738) .ندارد
تاريخي  كامل  بررسيهاي  با  كه  است  آن  بر  شولر 
مي توان درستي عملي و تجربي اين نظريه را ثابت كرد. 
تا كنون هيچ جنگي ميان  او  از 1978  برابر بررسيهاي 
 (Schweller, 2002: 242) .دو دموكراسي رخ نداده است
تحليلهاي  برپايه  نمي پذيرد.  را  شولر  ادعاي  ليك  اّما 
ميان  بزرگ  جنگ  دو  كم  دست   1982 تا   1846 از  او 
بزرگ  جنگ  سي  كه  او  است.  داده  رخ  دموكراسيها 
جنگ  كه  است  دريافته  كرده  بررسي  را  سالها  اين  در 
ميان آمريكا و فرانسه در 1898 و جنگ ميان فنالند و 
جنگ  دوران  در  اروپايي  دموكراتيك  كشورهاي  ديگر 
ميان  از درگرفتن جنگ  نمونه هايي روشن  جهاني دوم، 
جالبتر  نكته  ولي   (Lake, 1992: 26) است.  دموكراسيها 
در بررسي او اين است كه در بيشتر اين جنگها، يكي از 

طرفهاي جنگ يك كشور دموكراتيك بوده است.
اين همان چيزي است كه گيز و واگنر آنرا «برنامه 
تفسير  برآيند  آنان،  ديد  از  مي نامند.  دموكراتيك»  تمايز 
از  اين است كه همه چيزهاي خوب  صلح دموكراتيك 

● نخستين كارهاي نظري در چارچوب مطالعات 
به دست كساني  از جنگ جهاني دوم،  صلح پس 
چون كنث بولدينگ انجام گرفت. در آن دوران، 
به  گرايش  از  صلح  مطالعات  دست اندركاران 
و  مي كردند  پرهيز  تنشزا  يا  ايدئولوژيك  مسائل 
بيشتر به مباحثي همچون  مدارا و اجماع بين المللي 
صلح  مطالعات   ،1960 دهه  در  مي پرداختند. 
رسيدگي  و  گرفت  قرار  ويتنام  جنگ  سايه  زير 
بعنوان  بشر،  حقوق  چتر  زير  انساني،  مسائل  به 
پيش زمينة صلح، برجستگي يافت. در دهه 1970، 
همچون  گوناگون  موضوعهاي  مطالعات  اين 
اكولوژي، تنگدستي و مسائل مربوط به جنسيّت را 
دربرگرفت. مطالعات صلح امروزه در پي دگرگون 
جنگ  درباره  سنتّي  برداشتهاي  و  دريافتها  كردن 
و صلح و منادي اين باور است كه جنگ كاري 

نابخردانه است و مي توان از آن پيشگيري كرد.
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نه  بين المللي  نهادهاي  و  بازرگاني  تا  گرفته  دموكراسي 
تنها به پيشبرد صلح مي انجامند، كه يكديگر را نيز تقويت 
از  خوش بينانه  اندازه  از  بيش  تصويِر  اين  اّما  مي كنند. 
دموكراسي در روابط بين الملل را، كاربرد گسترده خشونت 
به  دموكراتيك  تمايز  برنامه  چارچوب  در  دموكراتيك 
ابزارهاي  گسترده  كاربرد  نمونه  براي  مي كشد.  چالش 
سوي  از  تروريزم  با  جنگ  باصطالح  قالب  در  نظامي 
آمريكا و همپيمانان اروپايي دموكراتيكش، به خوبي نشان 
 (Geis .مي دهد كه دموكراسيها بسيار آمادة جنگ هستند
(Wagner, 2011:1565 & فورسايت هم در بحثي مشابه، 
اين نكته را طرح مي كند كه جنگهايي كه دموكراسيها به 
راه انداخته اند، براي نمونه جنگ آمريكا در ويتنام و نيز 
كاربرد گسترده خشونت پنهان، نشان دهندة نبودن كنترل 
دموكراتيك بر فرايند جنگ و صلح حتا در دموكراسيهاي 
اين  از  (Forsythe 1992:382) كساني  است.  يافته  قوام 
هم پيشتر رفته و از تبديل شدن اين نظريه به ابزاري براي 
گسترش دادن و ژرفابخشيدن به هژموني آمريكا سخن 
گفته اند. (Hobson, 2011: 1904) به سخن ديگر، حتّا اگر 
با وجود دو نمونة تجربي در رد قضيه صلح دموكراتيك، 
باز هم اين نظريه را معتبر بدانيم، اين باور كه دموكراتيك 
يكسره  مي انجامد،  صلح  به  شدن  دموكراتيك  يا  بودن 
نادرست است. در جهاني كه كشورهاي غير دموكراتيك 
بسياري را در خود دارد، عكس اين نظريه درست تر به 
نظر مي رسد؛ زيرا از اين نظريه درمي يابيم كه دموكراسيها 
بود  خواهند  جنگ  سرگرم  همواره  دموكراسيها  غير  و 
بويژه وقتي  اين نكته،  و صلحي وجود نخواهد داشت. 
تنگ بيني غرب محور و اروپا محور را كنار مي گذاريم و 
به بررسي امكان برقراري صلح بيرون از اروپا و آمريكاي 
پذيرش  با  مي آيد.  چشم  به  بيشتر  مي پردازيم،  شمالي 
صلح دموكراتيك چه بسا بايد پذيرفت كه منطقه اي چون 
خاورميانه همواره ميدان جنگ غير دموكراسيهاي موجود 
با دموكراسيهاي منطقه و فرامنطقه اي خواهد بود و هرگز 

روي صلح را نخواهد ديد.
اين سكوت نظريه صلح دموكراتيك در مورد جغرافيا 
كه  است  چيزي  اروپا  فرهنگ  با  متفاوت  فرهنگهاي  و 
است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  از  بسياري  توجه  مورد 
اشرف آكسو نظريه كانت را در كنار نظريه چند نويسنده 
دربارة  هجدهم  و  هفدهم  سده هاي  در  ديگر  اروپايي 
اجتماعي  و  فرهنگي  زمينه  تا  است  كرده  بررسي  صلح 
آنرا بيشتر روشن كند. براي نمونه، ويليام پن در 1693 
نظريه صلح پايدار خود را اعالم كرد كه پايه آن برقراري 
آرامش برخاسته از قدرت و ثروت در اروپاي پيشرفته 
و متمدن بود. سالها پس از او، جوليو آلبروني كاردينال 
كليساي كاتوليك رم هم طرح صلح خود را تدوين كرد. 

مسيحي  اروپاي  كه صلح سراسر  بود  اين  آلبروني  ايده 
به  جهان.  كشورهاي  ديگر  زيان  به  ولي  برگيرد،  در  را 
سخن ديگر، از ديد او، مسيحيان مي بايست متحد شوند 
برابر  در  تا  كنند  برقرار  هميشگي  صلحي  خود  ميان  و 
آرامش  اين  آنها  نگذارند  و  بايستند  غيرمسيحي  جهان 
فراگير را برآشوبند. جز اين دو تن، جرمي بنتام نيز چند 
سال پيش از كانت در 1789 طرح خود براي رسيدن به 
يك  برپايي  شامل  او  ايده  كرد.  اعالم  را  جاودان  صلح 
مسالمت آميز  فصل  و  حل  براي  جهاني  عمومي  دادگاه 
اختالفها و كاهش جنگ افزارها بود.2 به باور آكسو، همة 
به  توجهي  آنها  در  و  است  محور  اروپا  نظريه ها،  اين 
مفهومي فراگيرتر از صلح و امكان تحقق صلح در ديگر 

كشورهاي جهان نشده است.
بدين سان، نظرية كانت درباره صلح را بايد تنها طرحي 
براي «صلح اروپايي» دانست، نه از آن رو كه نويسنده اش 
يك اروپايي است، بلكه چون تصور نويسنده از جهان، 
به نظر  است.  اروپايي  پيش داوري  و  پيش فرض  داراي 
نيمه  در  بريتانيا  بازرگاني  هژموني  سربرآوردن  مي رسد 
در  سازنده  و  ويرانگر  نيروهاي  نقش  و   18 سده  دوم 
انقالبهاي آمريكا و فرانسه، به ترويج اين انديشة يكسره 
اروپا محور در سراسر جهان كمك كرده است. طرح صلح 
دموكراتيك و ديگر طرحهاي صلحي از اين دست را بايد 
در زمينه انديشه سده هجدهم اروپا تحليل كرد و نسبت 
 (Aksu, 2008:383) به تعميم دادن آن سخت محتاط بود
از همين روست كه به باور ليك، نظريه صلح دموكراتيك 
شود:  تبديل  خودش  ضد  چيزي  به  مي تواند  آساني  به 
امپرياليستي گرفته  ناگزير  نتيجة  اين  آن،  از  كه  هنگامي 
مي شود كه جهاني باثبات و صلح آميز مي تواند پديد آيد، 
زير  غيردموكراتيك  كشورهاي  همه  كه  زماني  تنها  اّما 

(Lake, Ibid: 27) سلطه دموكراسيها قرار گيرند
نه  اينجا  در  دموكراتيك  صلح  نظريه  نقد  از  هدف 
ناچيز انگاشتن ارزش نظري و تحليلي آن، كه نشان دادن 

● واقعگرايان با تكيه بر ذات خشونت طلب انسان 
و تعميم دادن آن به دولتها، صلح را تنها درصورت 
وجود توازن نيروها و چه بسا با حضور يك قدرت 
هژمون ممكن مي دانند. هابز بعنوان پدر فكري اين 
مكتب، بر آموزش به جاي زور، بعنوان راهي براي 
رسيدن به صلح تأكيد مي كند. به سخن ديگر، هابز 
به دنبال صلح در درون و در ميان جوامع است؛ 
حتّا اگر توصيه هاي او به لوياتان، ماية آنارشي يا 

توتاليتاريانيسم به جاي آزادي شود. 
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ّكل  كه  است  دادن خأليي  نشان  بويژه  و  آن  كاستيهاي 
تا  به نظر مي رسد  بوده و  با آن روبه رو  مطالعات صلح 
اگر طرح  است.  نشده  آن  پركردن  براي  كنون كوششي 
گوناگون  صلح  طرحهاي  برسرهم  و  دموكراتيك  صلح 
ماهيت  از  اروپايي  دريافت  بازتاب  تنها  را  اروپاييان 
به  بدانيم،  آن  به  رسيدن  براي  ممكن  راههاي  و  صلح 
نيازمند  سخت  بين الملل  روابط  دانش  كه  مي رسد  نظر 
به  اينجا دستيابي  طرحهاي صلح ديگر است. هدف در 
طرحهاي صلحي است كه هم جهانشمول و هم بواقع و 
در عمل در راستاي «صلح جهاني» باشند. ولي از آنجا كه 
بسياري كسان دربارة تحقق يافتن چنين بلندپروازي هاي 
نظري و مفهومي ترديد دارند و دوران تدوين نظريه هاي 
كه  (ترديدهايي  مي دانند  رسيده  سر  به  را  جهانشمول 
صلح  طرحهاي  ارائه  حتّا  نيست)،  بي پايه  هم  چندان 
جايگزيني كه ادعاهاي كمتري داشته باشند، تواناييها و 
محدوديتهاي خود بپذيرند و نيز در ادعاهاي جهاني شان 
يعني  اين،  و  است؛  نياز  مورد  سخت  باشند،  محتاط 
به نظريه هاي صلح جايگزين در  نشان دادن چراغ سبز 

مقياسهاي گوناگون.
آنچه نويسندگان اين نوشتار را به بررسي امكان تدوين 
يك نظريه صلح تازه در روابط بين الملل برانگيخت، همين 
خأل بود. خوشبختانه به نظر مي رسد كه در فرهنگ ايراني 
منابع و مواد الزم براي استخوان بندي چنين نظريه(ها)يي 
وجود دارد. قرار گرفتن ايران بر سر چهار راه رويدادهاي 
جهاني و از سر گذراندن هزاران جنگ در هزاران سالي 
كه از تاريخ اين كشور مي گذرد، بي گمان آرمان صلح را 
براي ايرانيان بيش از هر ملت ديگر ارجمند كرده است. 
ايرانيان اگر نه بيش از ديگران، دست كم به اندازه آنها، 

و  صلح  به  رسيدن  براي  راههايي  پرداختن  انديشة  در 
درانداختن آنها بوده اند. بازتاب آن نياز و اين انديشه را 
كه در ژرفاي فرهنگ ايراني جا گرفته است، مي توان در 
اين  در  ولي  ديد؛  ايراني  نويسندگان  و  سرايندگان  آثار 
نوشتار، هم به سبب آشنايي بيشتر نويسندگان و هم به 
سبب آساني كار در آغاز اين پروژه بزرگ، به شاهنامه 

حكيم ابوالقاسم فردوسي پرداخته شد.
بومي،  نظري  پژوهشهاي  چنين  مخالفان  بي گمان 
بيش از همه بر طبل جهانشمول بودن نظريه هاي روابط 
چارچوبهاي  تدوين  امكان  و  كوفت  خواهند  بين الملل 
تبيين  بتواند جهان را توصيف و  نظري غيرغربي اي كه 
روابط  رشته  در  دانشوران  ولي  پذيرفت.  نخواهند  كند، 
بين الملل روز به روز بيشتر درمي يابند كه ريشه ناكامي 
نظريه ها و مفاهيم غربي در تفسير و پيش بيني رويدادهاي 
جهان، غرب محورِي ريشه دوانده در تاروپود نظريه هاي 
كنوني  نظريه هاي  آنان،  باور  به  است.  بين الملل  روابط 
روابط بين الملل براي بازتاب دادن و تحليل تجربه ها و 
صداهاي غير غربي بسنده نيستند و براي شناخت بهتر 
گوش  نيز  غربي  غير  صداهاي  به  بايد  پيرامون  جهان 
نظريه  آن،  از  گذشته   (Acharya, 2011:622) فراداد. 
صلح دادگرانة پيشنهادي ما، آشكارا توانمندي الزم براي 
در  بين الملل  روابط  عرصه  بر  حاكم  پوياييهاي  تحليل 
آغاز سده بيست ويكم را دارد و به هيچ رو نظريه اي ُخرد 

يا منطقه اي به شمار نمي آيد.
كوشش ما بر آن است كه به بررسي پرسش اصلي 
از  پيشگيري  چگونگي  يعني  بين الملل  روابط  رشته  در 
جنگ و رسيدن به صلح بر پاية يك منبع بومي بپردازيم 
كه چكيدة انديشه ايراني را دربر گرفته است. ولي اين 
مورد  تصوير  نخستين  قالب  در  پرسش  اين  پاسخ  بار 
نظر والتز يعني سطح تحليل فرد داده خواهد شد. نظريه 
صلح دموكراتيك، ريشه جنگ و صلح در سطح سيستم 
منوط  دولت  سطح  يعني  پايينتر  تحليلي  سطح  به  را 
مهمترين  از  يكي  ما،  ديد  از  مي دهد.3  ارجاع  و  مي كند 
علتهاي ناكامي مطالعات صلح، بي توجهي به يك سطح 
سطوح  نظام مند  كنش  اين  در  فرد  يعني  پايينتر  تحليل 
نوشتار،  اين  نويسندگان  بدين سان، هدف  است.  تحليل 
افزودن يك نظريه صلح در سطح ُخرد به مطالعات صلح 
به شكل  تنها  نه  ما مي تواند  باور  به  كه  است  بين الملل 
انفرادي تحليلي جايگزين (و چه بسا درست تر) از داليل 
برپاية  به دست دهد، كه  بين الملل  پهنه روابط  جنگ در 
استحكام چند عليتي4، در پيوند با ديگر نظريه هاي صلح، 

مي تواند ريشه هاي جنگ و صلح را بهتر آشكار سازد.
نظريه صلح دادگرانه

مهمترين مفهوم مورد توجه در شاهنامه، «داد» است. 

● آرمانگرايان و ليبرالها به صلحي مي انديشند كه 
در پرتو آن، دولتها و افراد، آزاد و رها از تهديد 
باشند. انديشه ليبرال سهم بزرگي در ادبيات صلح 
بحث  مهمترين  است.  داشته  بين الملل  روابط  در 
ليبرالها كه بيشترين اثر را در ادبيات صلح داشته، 
بحث صلح دموكراتيك است. انديشمندان ليبرال، 
ايدة صلح دموكراتيك را در چارچوب انديشه هاي 
در  مي توانند  دموكراسيها  مي كنند.   دنبال  كانت 
فرهنگ  كنند.  برپا  صلح  منطقه  يك  خود  ميان 
و  گفتگو  چانه زني،  بر  مبتني  دموكراتيك  سياسي 
خارجي  سياست  به  داخلي،  سياست  در  سازش 
نيز گسترش مي يابد و از جنگ ميان دموكراسيها 

جلوگيري مي كند.
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داد بيشتر به معناي عدل و انصاف دانسته مي شود، ولي 
فراتر  داد در شاهنامه، چيزي  از  بايد دانست كه منظور 
آنرا  بتوان  امروزي آن است، و شايد  معناي  به  از عدل 
نخستين  دانست.  نزديكتر  عدالت  افالطوني  مفهوم  به 
است.  دادگري  پادشاه،  براي  ويژگي  بايسته ترين  و 
و  الزم  همه  برمي شمرند،  شهريار  براي  كه  ويژگيهايي 
ملزوم يكديگرند. از آنجا كه همة صفات نيك بايد در 
پادشاه دادگر نهادينه شده باشد، اگر صفاتي مانند شرم، 
او  شود،  جمع  كسي  در  خردمندي  بردباري،  قدرداني، 
دادگر مي شود. شهريار از همان كودكي آموزش مي بيند 
داد  بر  شاهي  بنياد  شاهنامه،  در  يابد.  نفس  پاكيزكي  تا 

استوار است:
جهاندار شـاهي ز داد آفريـد/ دگـر از هنـر و ز نـژاد آفريد     
بدان كس دهد كو سزاوارتر / خـرد دارتـر هم بي آزارتر

در انديشه ايران باستان، مفهوم داد به مفهوم اشا يا 
بايد  كه  است  قانوني  داد،  است.  نزديك  بسيار  راستي، 
مورد شناسايي قرار گيرد و اجرا شود. به كسي كه اين 
قاعده را اجرا مي كند، دادگر مي گويند و كسي مي تواند 
داد را بشناسد و اجرا كند كه دادگر باشد و داد در سراسر 
ريشه  او  اجتماعي  ـ  زندگي شخصي و سياسي  وجود، 
دوانده و ملكة ذهن و رفتار او شده باشد و اين، همان 

مرحله آغازين دادگري است.
كه  است  پادشاهي  آرماني  پادشاه  فردوسي،  ديد  از 
آراسته به مجموعه اي از صفات اخالقي باشد، كه داد از 
مهمترين آنهاست؛ يعني پادشاه دادگر كسي است كه به 
نيكي ها گرايش دارد، و از بديها مي پرهيزد. داد، نخست 
در صحنه داخلي كشور اهميت مي يابد و نقش آن بويژه 
در داستان كاوه و ضحاك بسيار چشمگير است. فريدون 

نيز پادشاهي است كه به دادگري نامدار است.
كه  مي خوانيم  آهنگر،  كاوة  و  ضحاك  داستان  در 

برترين انگيزه قيام، برپا داشتن داد است:
همي برخروشيد و فـرياد خواند

جهان را سراسر سوي داد خواند
خود كاوه نيز فردي برخوردار از داد دانسته مي شود:

همي رفت منزل به منزل چو باد
سـري پـر ز كيـنه دلـي پر ز داد

سپس در داستان فريدون مفهوم داد از سطح فردي 
فراتر مي رود و سرزمين و ملت را در برمي گيرد. مي بينيم 
آنها  در  داد  را وجود  آبادي سرزمينها  ماية  فريدون،  كه 

مي داند و ريشة ويراني را، بيداد:
وز آن پس فريدون به گرد جهان

بـگرديـد و ديـد آشكار و نهان
هـر آن چـيـز كـز راه بيداد ديد

هر آن بوم و بـر كان نه آباد ديد

سرزميني  جهان  شاهنامه،  بخشهاي  نخستين  در 
سرزمينها  همة  بر  پادشاه  يك  تنها  و  است  يكپارچه 
فريدون،  پادشاهي  داستان  در  اما  دارد.  فرمانروايي 
هنگامي كه فريدون سرزمينهاي زير فرمان خود را ميان 
سه پسرش تقسيم مي كند، روابط نيز در شاهنامه آشكارا 
از اين سطح فراتر مي رود و براي نخستين بار روابط ميان 

پادشاهان سرزمينهاي گوناگون اهميت مي يابد.
در اين داستان به روشني مي بينيم كه فردوسي ريشه 
اصلي جنگ را در سرشت انسان (يعني در سطح واحد 
و  تصوير يكم والتز) مي داند. نخستين جنگ غير داخلي 
در شاهنامه، در ساية فزون خواهي پسران فريدون، سلم و 

تور، و رشك آنان به برادرشان، ايرج، رخ مي دهد:
بجنبيـد مـر سلم را دل ز جاي

دگرگونه تر شد به آييـن و راي
دلش گشت غرقه به آز اندرون

به انديشه بنشـست بـا رهنمون
نـبودش پسـنديده بخـش پـدر

كه داد او بـه كهتر پسر تخت زر
پس پيكي به سوي پدر مي فرستند و از او مي خواهند 
كه اين تقسيم قلمرو را تغيير دهد، وگرنه به جنگ دست 
خواهند زد. در همان داستان، فريدون در پاسخ فرستادة 

پسران خود مي گويد:
بـه تخـت خـرد بـرنشسـت آزتان

چــرا شــد چنـيـن ديـو انـبازتان
بتـرسـم كـه در چنـگ ايـن اژدهـا

روان يـابـد از كـالـبـدتــان رهــا
كـه چـون آز گـردد ز دلـها تـهـي

چه آن خاك و چه تخت شاهنشهي
با اينكه ايرج خود از تخت شاهي مي گذرد، برادرش 
تور، به سبب آزي كه در دل دارد، از تصميم خود مبني 

● صلح دموكراتيك بر آن است كه سطح مياني و 
كالن تحليلي را به هم بياميزد؛ به اين معنا كه اگر 
ساختارهاي داخلي (سطح مياني) به گونه اي ويژه 
(دموكراتيك) پا بگيرد، آنگاه در روابط بين الملل 
(سطح كالن) صلح پديد خواهد آمد. نكته اي كه 
به نظر مي رسد در ايده صلح دموكراتيك ناديده 
مانده، سطح ُخرد تحليل يعني توجه به فرد است. 
نمي جنگند،  يكديگر  با  كه  دموكراتيك  نظامهاي 
برآمده از اراده كساني هستند كه به شيوه اي خاص 
سهمي  بايد  كه  مي آيد  نظر  به  پس،  مي انديشند. 

براي فرد در ايجاد چنين صلحي قائل شد.
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بر كشتن او چشم نمي پوشد و در همان هنگام است كه 
بخت از وي روي مي گرداند:

سـر تـاجـور زان تـن پـيــلوار
به خنجر جدا كرد و برگشت كار

كه  فريدون  برادرانش،  به دست  ايرج  مرگ  از  پس 
بارداري  از كار دو پسر خود بسيار غمگين است، خبر 
همسر ايرج را مي شنود. فرزند ايرج دختر است، اّما اين 
از  كه  (منوچهر)  مي آورد  پسري  ازدواج  از  پس  دختر 
همان آغاز، ويژگيهاي ايرج در او هويداست و يكي از 
مهمترين اين ويژگيها داد است؛ چنان كه فريدون بعدها 

دربارة ويژگيهاي او  مي گويد:
همش داد و هم دين و هم فرهي

همش تاج و هم تخت شاهنشهي
هنگامي كه سلم و تور از وجود منوچهر و تصميم او 
براي دادستاني و گرفتن انتقام خون ايرج آگاه مي شوند، 

مي دانند كه در وصف آنان چنين گفته شده است:
دل هـر دو بـيـدادگـر پـر نهيـب

كه اختر همي رفت سوي نشيـب
پس از پيروزي منوچهر بر سلم و تور، داد بر جهان 

پرتو مي افكند و بيداد از ميان مي رود:
كنـون روز داد اسـت بـيـداد شد

سـران را سـر از كشـتن آزاد شد
ازيـن پـس بـه تيره مريزيد خون

كـه بخـت جفـاپيشگان شد نگون
و پس از اينكه منوچهر بر تخت پادشاهي مي نشيند:

چـو ديهيـم شاهـي به سر بر نهاد
جـهان را سراسر هـمـه مـژده داد

بـه داد و بـه آيـيـن و مـردانـگي
بـه نـيـكي و پـاكـي و فـرزانـگي

چنين  مي خواند،  بزرگان  بر  كه  خطابه اي  در  و 
مي گويد:

هر آنكس كه در هفت كشور زمين
بـگــردد ز راه و بـتـابـد ز ديــن

نـمـايـــنـده رنـــج درويــش را
زبـون داشـتـن مـردم خــويش را

بـرافـراخـتن سـر بـه بيشي و گنج
بـه رنـجور مـردم نـمـايـنـده رنج

هـمه نـزد مـن سـر بـه سر كـافرند
وز اهــرمـن بـد كـنـش بـدتـرنــد

در ستايش سام از منوچهر در پيشگاه او نيز مي توان 
دريافت كه فردوسي آرامش و صلح را در مهر و داد و 

ِخرد مي بيند:
به مهر و به داد و به خوي و خرد

زمـانـه هـمي از تـو رامـش بـرد
سپس نوذر به پادشاهي مي رسد. او  نخست پادشاهي 

دادگر است، اما پس از چندي بيداد پيشه مي كند:
بـريـن بـر نـيـامد بـسي روزگار

كـه بـيـدادگـر شـد سـر شـهريار
چو از روي كشور برآمـد خروش

جـهاني سراسر بـر آمـد به جوش
پـيـاده هـمــه پـيش سـام دلــيـر

بـرفـتـنـد و گفـتنـد هـرگونـه دير
ز بـــيــدادي نــوذر تـــاجـــور

كـه بـر خـيـره گـم كـرد راه پــدر
اما سام با نوذر سخن مي گويد و مايه بازگشت وي 

به راه عدل و داد مي شود:
دل او ز كــژي بـــه داد آوريـــد

چـنـان كـرد نـذر كـه او راي ديـد
در مرگ نوذر مي خوانيم كه اغريرث، پسر پشنگ، به 
بدرفتاري با سپاهيان اعتراض مي كند و مي گويد گرچه 
تورانيان دست باال را دارند، ولي با رفتار خالف داد خود، 

چه بسا گرفتار نشيب شوند:
بـيـامـد خـروشـان به خواهشگري

بـــيـاراسـت بــا نـامـــور داوري
كـه چنـديـن سـرافـراز گرد و سوار

نـه بـا تـرگ و جوشن نـه در كارزار
گـرفـتـــار كشـــتـن نـه واال بــود

نـشـيـبست جـايــي كـه بــاال بــود
خود  برادر  رفتارهاي  بر  همچنان  نيز  آن  از  پس 
افراسياب خرده مي گيرد، تا جايي كه افراسياب او را با 

شمشير به دو نيم مي كند.
از  آگاهي  از  پس  زال  نيز  ايران  در  ديگر،  از سوي 

كشته شدن نوذر، به سرداران چنين سفارش مي كند كه:

در  شهروندان  رضايت  اگر  كانت،  باور  به   ●
باشد،  الزم  جنگ  اعالم  براي  تصميم گيري 
بي گمان شهروندان با احتياط بسيار در اين بازي 
كه  خودشانند  زيرا  شد،  خواهند  وارد  خطرناك 
بايد به جنگ بروند، خودشانند كه درد و رنج آنرا 
از  كه پس  و خودشانند  به دوش خواهند كشيد 
پايان جنگ بايد هزينه هاي بازسازي را بپردازند. 
از ديدگاه كانت، از آنجا كه دموكراسي به روابط 
كه  دموكراسي  توسعة  انجاميد،  صلح آميز خواهد 
بي چون وچرا در پرتو افزايش آگاهي انسان محقق 

خواهد شد، صلح را گسترش خواهد داد.
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شـمــا را بـه داد جـهـان آفـريــن
دل ارمـيـده بـادا بـه آيـيـن و ديــن

بعنوان  داد  بر  همچنان  شاهنامه  در  كه  شد  گفته 
بيشتر  داد  اما  مي شود؛  تأكيد  پادشاهان  ويژگي  نخستين 
در درون سرزمين نمود مي يابد، تا زماني كه به پادشاهي 
زو طهماسپ مي رسيم. در اين داستان مي توان دريافت 
كه فردوسي دستيابي به صلح را نيز ناممكن نمي داند و 
از ديد او راه رسيدن به صلح، وجود پادشاهاني دادگر در 
كشورهاست: مي بينيم تا زماني كه زوطهماسپ بر تخت 
شاهي است، صلح برقرار است و وي در دوران پادشاهي 

كوتاه خود «به داد و به خوبي جهان را تازه» مي كند:
گـرفتن نيارست و بستن كسي

وز آن پس نديدند كشتن بسي
نكردند يـك روز جنگي گران

نه  روز يالن بود و رزم سـران
چنين تا برآمد برين سال پنـج

نبودند آگه كس از درد و رنـج
هنگام  به  كه  زوطهماسپ  مرگ  با  شوربختانه  ولي 
نشستن بر تخت پادشاهي نيز بيش از هشتاد سال داشت، 

روزگار صلح و آرامش به پايان مي رسد. 
هنگام،  اين  در  مي رسد.  پادشاهي  به  كيقباد  سپس 
ايران  با  جنگ  با  پشنگ  پدرش  درحالي كه،  افراسياب 
مخالف است، براي جنگ به ايران مي آيد، ولي از همان 
و  مي زند  زمين  به  را  او  رستم  درگيري  يك  در  آغاز 
افراسياب ناگزير به نزد پدر مي گريزد و سپس به فرمان 
با  به صلح  كيقباد»، تصميم  با  ياز  آشتي  پدر كه «سوي 
مي فرستد  قباد  نزد  نماينده اي  افراسياب  مي گيرد.  ايران 

كه:
چـنـين گفـت با نـامور كيـقباد

كـه چـيـزي نـديدم نكوتر ز داد
نـبـيـره ي فـريدون فـرخ پـشنگ

به سيـري هـمي سر بپيچد ز جنگ
سـزد گـر هـر آنكس كه دارد خرد

بـه كـژي و نـاراســتـي نـنـگــرد
و قباد پيشنهاد صلح را مي پذيرد. سخنان قباد در آن 
هنگام نيز نشاندهندة ديدگاه فردوسي دربارة عدل و داد 

و اثر آن در پرهيز از جنگ و گرايش به صلح است:
اگـر پـيل بـا پـشـه كـيـن آورد

هـمه رخـنه در داد و ديـن آورد
دهش»  و  داد  «به  قباد  كه  مي گويد  فردوسي  سپس 
گيتي را آباد مي كند و صد سال بدين سان سپري مي شود. 

قباد به هنگام مرگ، پسرش كاووس را فرا مي خواند:
سـر مـاه كاووس كي را بـخواند

ز داد و دهـش چـنـد با او بـراند

و به او گفت:
تـو گـر دادگـر بـاشي و پاك دين

ز هـر كـس نـيـابي به جز آفرين
با مرگ قباد، دوران پادشاهي كاووس آغاز مي شود.

بدين سان، بزرگترين رهاورد داد، امنيت است. امنيت، 
از مؤلفه هايي است كه يك نظام سياسي براي برجا ماندن 
به آن نياز دارد و از خواستهاي اساسي مردمان است. اگر 
امنيت در سرزميني برقرار باشد، مردمان با خيال آسوده 
به كار و زندگي مي پردازند و خير و بركت به آنها روي 
و خارجي  داخلي  امنيت  به  مي توان  را  امنيت  مي آورد. 
تقسيم كرد. امنيت با داد پيوند مستقيم دارد. امنيت داخلي 
درصورتي به دست مي آيد كه فردي شايسته، فرمانروايي 
كند و از ويژگيهاي چنين كسي، آرامش است. آرامش در 
وجود شهريار، زيردستان را نيز بهره مند مي گرداند، چه 
آنان به يكديگر طمع نمي ورزند و و در هراس از هم به 

سر نمي برند و بدين سان، جهان ايمن مي شود.
چـو يـكـچند گـاهي برآمد برين

جهان گشت ايمن به داد و به دين
كسـي را بـه بـد از كـسي بيم نه

طمع كس ز كس بر جوي سيم نه
نيروهاي  امنيت است. چيرگي  از نشانه هاي  آرامش 
گام  نخستين  شهريار،  وجود  در  شر  نيروهاي  بر  خير 
اجراي عدالت در گيتي است و آن گاه، امنيت گسترش 
از ديگر نشانه هاي  ايمن مي شود.  نيز  مي يابد و شهريار 
نيك  انسانهاي  پويايي  براي  فضا  كه  است  اين  امنيت، 
فراهم باشد و بتوانند با آسايش زندگي كنند و در شادي 

● براي روشن كردن اين نكته كه چرا دموكراسيها 
با هم نمي جنگند، نظريه صلح دموكراتيك به دو 
شيوه عمل مي كند. توضيح نخست بر محدوديتهاي 
ساختاري و نهادي استوار است. برپايه اين تفسير، 
حفظ  را  خود  ميان  صلح  رو  آن  از  دموكراسيها 
اساسي  قانون  توازنهاي  و  نظارتها  كه  مي كنند 
فرصتها و گزينه هاي زيادي فراروي تصميم سازان 
و  كل ساختار جامعه مدني دموكراتيك نمي گذارد. 
رهبران،  اقدامات  راه  سر  بر  نهادي  محدوديتهاي 
هزينه كاربرد زور از سوي تصميم گيران را بسيار 
افزايش مي دهد. همچنين، اين رهبران انتخاب شده 
برپاية فرايندهاي دموكراتيك، نمي توانند شتابزده 
عمل كنند و از اين رو سياست خارجي محتاطانه، 
جنگ  سطح  به  درگيري  يك  كه  را  احتمال  اين 

برسد كاهش مي دهد.
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بد، همواره در هراس  انسانهاي  برند و  به سر  ايمني  و 
باشند و فضا بر آنان تنگ گردد. اگر اين گونه كسان آزادي 
عمل داشته باشند، امنيت نيكان را به خطر مي اندازند و 

كشور ديگر روي امنيت را نخواهد ديد.
دگـر گفـت بـا تـاج و نام بلند

كرا خواني از خسروان سودمند
چـنـين داد پـاسـخ كزان شهريار

كـه ايـمـن بـود مـرد پـرهيـزكار
وز آواز او بـــد هــراسـان بــود

زميـن زيـر تـختـش تن آسان بود
خدشه دار  درصورتي  مرزها  فراسوي  از  امنيت 
مي شود كه در درونمرز مشكل يا خأليي يافت شود يا 
به سخن  بيداد گرايد.  به  يا شهريار  بماند  بي شاه  تخت 
ديگر، ناامني در درون، كشور را از سوي دشمنان بيروني 

ناامن مي گرداند. انوشيروان از بزرگمهر پرسيد:
بدو گفت كسري كه آبـادشهـر

كدامست و مازو چه داريم بهر
چنـيـن داد پـاسخ كه آباد جاي

ز داد جـهـانـدار بـاشد به پاي
و سرانجام در پرتو سازندگي و آبادگري، هم دولت 

و هم مردمان سود مي برند:
جهان را چـو آباد داري به داد

بود تخت، آباد و دهر از تو شاد
بهرة سخن:

دارد،  كه  قّوتي  نقاط  با همه  دموكراتيك  ايده صلح 
سطح ُخرد تحليل در آن ناديده گرفته مي شود. دولتهاي 
نمي جنگند، دربرگيرندة مردماني  با هم  دموكراتيكي كه 
شاهنامه  گذراي  بررسي  با  گزيده اند.  را  آنها  كه  هستند 
مركزي ترين  بعنوان  داد  مفهوم  بر  تمركز  و  فردوسي 
آنرا  مي توان  كشورداري،  براي  منظومه  اين  در  ايده 

پايه اي گرفت براي تعريف ايده اي تازه با عنوان «صلح 
دادگرانه».

صلح  ايده  نظري  ويژگيهاي  شدن  روشن  براي 
برابر  در  را  ايده  اين  آن،  مزاياي  دادن  نشان  دادگرانه و 
ايده  كه  درحالي  مي گذاريم.  دموكراتيك  صلح  ايده 
يعني  مياني  سطح  را  عزيمت  نقطه  دموكراتيك،  صلح 
دولت قرار مي دهد، نظريه صلح دادگرانه بر فرد استوار 
است. ادبيات ايراني بر آن است كه شهريار (و هر يك 
باشد. دادگري، دربرگيرندة همة  بايد دادگر  از مردمان) 
بايد  آموزش،  آغاز  از  كودك  است.  خوب  ويژگيهاي 
يا  ارثي  صفتي  ويژگي،  اين  پس  فراگيرد.  را  دادگري 
خداداد نيست كه تنها شماري از كسان از آن برخوردار 
درصورت  فرد  كه  آموختني  است  چيزي  بلكه  باشند، 
دريافت آموزشهاي الزم، از آن برخوردار مي شود. داد، 
مفهومي است فرهنگي كه با آموزش منتقل مي شود. در 
اين منظومه، چنانچه فرد، دادگر باشد، بايد در برابر نظم 
بيدادگرانه بايستد. نمونه را مي توان در داستان قيام كاوه 
در برابر ضحاك براي برپا داشتن داد، ديد. اين جا مي توان 
دريافت كه دادگري صفتي نيست كه تنها از آِن شهريار 
به  باشد، مي تواند دست  دادگر  باشد. هر كس، چنانچه 

اصالح جامعه بزند و نظم دادگرانه را برپا كند.
از سوي ديگر، چنان كه پيش از اين گفته شد، ايده 
صلح دموكراتيك در پي آميختن سطح مياني تحليل يعني 
دولت با سطح كالن يعني روابط بين الملل است. در سطح 
منطقة  ميانشان  تا  باشند  دموكراتيك  بايد  دولتها  مياني، 
صلح ايجاد شود. ولي در صلِح دادگرانه، چنانچه تك تك 
و  دادگرانه  نظم  جهان  در  يابند،  پرورش  داد  با  انسانها 
صلح دادگرانه برقرار خواهد شد. بنابراين، صلح دادگرانه 
در پي آميختن سطح ُخرد تحليل يعني فرد با سطح مياني 
آن يعني دولت و نيز سطح كالن يعني روابط بين الملل 
است. نبود داد در سطح ُخرد است كه سرانجام در سطح 
داد،  حكمفرمايي  درصورت  مي شود.  جنگ  ماية  كالن 
تقسيم  و  جدايي  به  داد  نبود  و  است  يكپارچه  جهان 
سرزمينها و جنگ مي انجامد. برتري ايده صلح دادگرانه 
بر صلح دموكراتيك در اين است كه مي تواند ميان سطح 
كه  معنا  اين  به  كند؛  برقرار  پيوند  تحليل  كالن  و  ُخرد 
روابط  سطح  در  فرد  اثرگذاري  براي  ظرفي  نظريه  اين 
بين الملل درنظر مي گيرد كه نظريه صلح دموكراتيك به 
آن بي توجه است. به نظر مي رسد كه افزودن عنصر داد 
گامي  مي تواند  كه  را  آنچه  دموكراتيك،  نظرية صلح  به 
فراتر رود و با ارائه تحليلي ژرف تر وضعي را توصيف 
كند كه در آن افراد مي توانند حكومتهاي دادگري بر سر 
كار آورند كه با يكديگر نمي جنگند و از اين راه صلح 

دادگرانة جهاني را پي ريزي كنند.

● دومين توضيح در اين باره كه چرا دموكراسيها 
صلح آميزترند، به هنجارهاي فرهنگي/ دموكراتيك 
برپاية  برمي گردد.  دموكراسيها  ميان  مشترك 
كاربرد  دموكراتيك،  سياسي  فرهنگ  تفسير،  اين 
ابزارهاي صلح آميز براي از ميان بردن درگيريهاي 
داخلي را تشويق مي كند كه اين انديشه به فراسوي 
مرزهاي ملي و به روابط با ديگر دموكراسيها هم 
كه  دارند  انتظار  سياستگذاران  مي يابد.  گسترش 
كشورهاي  ديگر  متناسب  واكنش  با  رفتارشان 
دموكراتيك روبه رو شود و اين انتظاري است كه 

بر سر هم برآورده مي شود.
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كانت،  تئوري  پرتو  در  كه  مي رسد  نظر  به   ●
اين نكته كه دموكراسي و صلح به هم پيوسته و 
جداناشدني اند، به فرضيه اي پذيرفته شده در روابط 
به صلح  دموكراسي  است:  شده  تبديل  بين الملل 
بي دموكراسي  را  صلح  اينكه  مهمتر  و  مي انجامد 
كه  دانست  بايد  ولي  كرد.  تصّور  نمي توان 
دموكراسي و صلح مفاهيمي فرازماني نيست بلكه 
اينكه  نيز  و  است  اجتماعي  ـ  تاريخي  مفاهيمي 
اعتماد و اعتباري كه زماني دموكراسي داشته، در 

سالهاي گذشته روبه كاهش بوده است.
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پيشگفتار
ميزبان  سوييس   ،1392 بهمن  روزهاي  نخستين  در 
جهاني  همايش  يكي،  بود:  بين المللي  مهم  نشست  دو 
بنگاههاي  صاحبان  سياستمداران،  دربرگيرندة  «داوس» 
و  هنري  خبرساز  چهره هاي  برخي  و  بزرگ  و  معتبر 
جهاني  اقتصاد  مهِم  مسائل  دربارة  آن  در  كه  اجتماعي 
به گفت وگو پرداختند و ديگري، «نشست ژنو 2» درباره 
مهمترين تراژدي انساني در خاورميانه يعني درگيريهاي 
و  رفتار  از  جدا  رويداد،  دو  اين  سوريه.  در  ساله  سه 
است  روشني  گواه  بزرگ،  قدرتهاي  برخي  ترفندهاي 
بر دگرگوني بنيادي در ساختار اخالقي و سياسي جهان 
كه اهميت گفت وگوهاي رودررو و ديپلماسي در سطح 
نمايش  به  بزرگ  بحرانهاي  با  رويارويي  براي  را  كالن 

در  رييس جمهوري،  حسن روحاني،  چنان كه  مي گذارد. 
اين زمينه گفت: «بايد تالش كنيم شرايط بهتري را براي 
ايجاد  ملتها  نزديك تر  ارتباط  و  جهان  در  بيشتر  صلح 

كنيم.» (جرايد، 92/11/4)
دست اندركاران بررسي و تدوين نظريه هاي سياسي 
كارآمد  و  خوب  آموزه هاي  كه  برآنند  بين المللي،  و 
مي بايست از دل رويدادها و جريانهاي زنده برخيزد و بر 
پايه آنچه رخ داده و آنچه در آيندة نزديك محتمل است، 
آرنت  هانا  داد.  به دست  كاربردي  و  نظري  راهكار  بايد 
گذشته  ميان  كتاب  در  بيستم،  سده  برجسته  انديشمند 
انديشه  كه  است  گذاشته  انگشت  نكته  اين  بر  آينده  و 
كه  آن رو  «از  است  بوده  آينده  از  نگراني  دربند  همواره 
تفكر همواره در شكاف گذشته و آينده رخ نموده است» 

دكتر محمد تقي قزلسفلي ـ عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران

فلسفة سياسي در دوران جهاني شدن

چكيده
كه  مهمي  نكتة  است،  بوده  آدميان  زندگي  از رخدادها و وضع  برآمده  انديشه ها همواره  كه  بپذيريم  اگر 
پديدة  برابر  اين حوزة نظري در  قرار گرفته، همانا چندوچون منطق و ماهيت  فراروي فلسفة سياسي  اكنون 
«جهاني شدن» و آثار اقتصادي و سياسي آن است. بر اين پايه، در نوشتار پيش رو، اين پرسش در چارچوب 
از  در جهان  به گسترش  رو  پيوستگيهاي  به هم  گريزناپذيري  به  توجه  با  كه  مي شود  مطرح  اصلي  مفروضة 
يكسو و برجا بودن و دنباله يافتن مشكالت جهاني از سوي ديگر، كدام فلسفه سياسي كارايي و توان كاربردي 
بيشتري دارد؟ به سخن ديگر، چگونه مي توانيم به عملي شدن فلسفه سياسي در روزگار كنوني كمك كنيم؟ 
در پاسخ، نويسنده برپايه سه برداشت از جهاني شدن، نشان مي دهد كه چگونه نگره يا برداشت سوم از بُعد 
تحليلي و كارآمدي، اهميت دارد. گفتني است كه براي اثبات اين فرضيه، نويسنده به فراخور از آراي جان راولز 
و هابرماس بهره گرفته است. روش اين نوشتار، توصيفي و تحليلي است و در چارچوب نظرية هنجاري و 

انتقادي به نگارش درآمده است.
فلسفة سياسي هنگامي به گونه واقع گرايانه آرمانشهرباورانه است كه آنچه را حدود و امكان سياست 

عملي ناميده مي شود، گسترش دهد. 
جان راولز، قانون مردمان
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(آرنت، 29:1388-13). آرنت، فرض را بر اين مي گذارد 
جامعه  زندگي  در  رخدادها  دل  از  انديشه ها  خود  كه 
بشري پديد مي آيند و بهتر است با آنها در پيوند باشند 
تا بتوانند با ماندن در «جهان مشترك انسانها»، ايشان را 
بويژه به هنگام پيش آمدن اختالفها و دشواريهايي چون 
بحران اقتصادي يا مخاطرات برخاسته از «تورم هويت» 
دامن  قبيله اي  كشمكشهاي  به  كه   (84:1392 (شايگان، 
مي زند ياري رسانند. به نظر مي رسد كه با توجه به اين 
دو رويداد برجسته در «دوران جهاني شدن ها» دگرباره 
دغدغة نيك زيستن و نگهداشت ماهيت اخالقي بشر و 
در برابر، كارويژة فلسفة سياسي يا آن صورِت هنجارين 
از فلسفة سياسي كه در اين زمينه كارساز افتد، اهميت 
نويسندگاني  سالها  اين  در  اينكه  است.  يافته  دوچندان 
يا  عمل انگارانه  «دغدغه هاي  از  دالماير،  فرد  چون 
فلسفه  در   (11:1386 (دالماير،  پراگماتيستي»  چرخش 
اهميت  نشانه  آورده اند،  ميان  به  امروزي سخن  سياسي 
اين مسئله و كوشش براي نشان دادن ويژگي كاركردي 

نظرية سياسي است.1
نيك مي دانيم كه در دهه هاي گذشته بخشي بزرگ از 
نظريه پردازيها دربارة جهان مدرن يا بهتر بگوييم جهان 
به  يا  داشته  تخيّلي  و  اغراق آميز  سويه اي  آينده،  مدرن 
گفتة آدورنو در كتاب اخالق صغير، از آرمانخواهي دور 
شده و بر آن است كه ديگر اميدي به فلسفه و فلسفه هاي 
سياسي نيست، چون بن مايه هاي بي اخالقي در ساية جنگ 
و خشونت چنان پيشرفت مي كند كه چنين خواستي به 

(Adorno,1978:96-97) .دانش ماليخوليايي بدل مي شود
براين پايه، مفروض اصلي نگارنده در اين نوشتار در 
چارچوب اين بحث هنجاري و انتقادي مطرح مي شود 
اكنون  كه  انديشه  اين  با  ما  اخالقي  برخورد  شيوة  كه 
همه در يك جهان زندگي مي كنيم، مي  تواند چندوچون 
ورود به دوران جهاني شدنها و بهترين وضع قرار گرفتن 
پي  در  نوشتار،  اين  در  كند.  را مشخص  اين دوران  در 
واكاوي و پاسخ دادن به اين پرسش هستيم كه با توجه 
بروز  و  جهاني  بهم  پيوستگيهاي  بودن  گريزناپذير  به 
نارساييها و مشكالت اقتصادي و اجتماعي، كدام فلسفة 
سياسي هنجاري توان عملي و كاربردي بهتري دارد؟ از 
اين رو در بخش بعد، پس از پرداختن به پاره اي از مسايل 
دوران جهاني شدن و همسو با آن، طرح نگرانيهاي فلسفة 
يا نظريه مورد نظر و  الگو  از  امروز،  تا  از آغاز  سياسي 
ويژگيهاي آن دفاع خواهيم كرد. به سخن دقيقتر، اكنون كه 
وجهي از نوسازي فلسفي و اخالقي ضرورت دارد، بهتر 
 (Ruthless «است فلسفة سياسي با ادعاي «نقد بيرحمانه

(Criticism، خود را براي چنان ضرورت و وضعي آماده 
و  مباني  بر  درنگي  آن،  از  پيش   .(Bird, 2006:27) كند 

بنيادهاي فلسفه سياسي بايسته به نظر مي رسد.
1. ماهيت هنجارين فلسفة سياسي؛ چارچوب نظري

معنا  بدان  است،  هنجارين  رشته اي  سياسي  «فلسفه 
كه هنجارهاي اجتماعي مانند قوانين و معيارهاي آرماني، 
زندگي اجتماعي را سامان مي بخشد.» (ولف، 10:1391) 
سياسي  فلسفه  هنجارين  ماهيت  دربارة  برلين  آيزايا 
يا  «كشف  از  است  عبارت  سياسي»  «فلسفه  مي نويسد: 
 (Berlin, سياسي»  پهنة  در  اخالقي  انديشه هاي  كاربرد 
زمينه  در  آگاهي  همانا  هنجاري  معرفت   .(1984:120

سرشت نظم درست است. از اين رو «امر سياسي» براي 
امر مطلوب  بلكه  امر واقع نيست؛  انديشه هاي هنجاري 
است. ويژگي برجستة انديشه ورزي هنجاري «تفحص در 
باب امري است كه در راستاي زندگي خوب قرار دارد» 
هنجاري  «انديشه  ديگر،  سخن  به   .(80:1391 (پايك، 
تصويرهاي نمادين كليتي نظام يافته از سياست را ارائه 

مي دهد» (منوچهري، 44:1387).
از آنجا كه پرسشهاي زندگي بيشتر ماهيت هنجاري 
دارد، تنواره فلسفه سياسي را «پژوهش هنجاري» ساخته 
است. هرچند در دهه هاي 1950 و 1960 سخن از مرگ 
فلسفه سياسي به ميان آمد، ولي از آغاز دهه 1970 اين 
آثار  برخي  انتشار  از  شد.2 جدا  تقويت  ديگر  بار  حوزه 
راولز،  انصاف  مثابه  به  عدالت  كتاب  جمله  از  اثرگذار 
جنگ  همچون  جهاني  بغرنج  مسائل  برخي  آمدن  پيش 
ويتنام، گسترش جنبشهاي حقوق مدني و تعريف شدن 
دوباره اصول عدالت و آزادي نيز در اين زمينه اثرگذار 

.(Parikh, 1998:505-508) بود
در چارچوب اين رهيافت، گفته و پرسيده مي شود 

نظريه هاي  تدوين  و  بررسي  دست اندركاران   ●
سياسي و بين المللي، برآنند كه آموزه هاي خوب 
و كارآمد مي بايست از دل رويدادها و جريانهاي 
زنده برخيزد و بر پايه آنچه رخ داده و آنچه در 
آيندة نزديك محتمل است، بايد راهكار نظري و 
كاربردي به دست داد. هانا آرنت انديشمند برجسته 
سده بيستم، در كتاب ميان گذشته و آينده بر اين 
همواره  انديشه  كه  است  گذاشته  انگشت  نكته 
كه  آن رو  «از  است  بوده  آينده  از  نگراني  دربند 
تفكر همواره در شكاف گذشته و آينده رخ نموده 

است».
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آدميان  كه  جهاني  يا  جمعي  زندگي  قلمرو  چگونه  كه 
و  شده  دور  مطلوب  امر  از  مي كنند،  زندگي  آن  در 
آن  در  وفاق  و  گفتگو  همبستگي،  چون  هنجارهايي 
گذشته،  دهة  سه  دو  در  پايه،  براين  است.  باخته  رنگ 
چند گرايش رقيب در حوزة فلسفة سياسي در برابر هم 
و  ليبرالي  مجادالت  ميان  اين  در  كه  كردند  صف آرايي 
كامونتاريانيستي/ جماعت گرايان و آنتاگونيستهايي چون 
حوزة  در  است.  يافته  بيشتري  اهميت  موفه  و  الكالئو 
شده  مطرح  مباني  همچنان  انتقادي،  هنجاري  انديشة 
حفظ  را  خود  اهميت  هابرماس  و  راولز  جان  از سوي 
ووگلين،  اريك  چون  انديشمنداني  چنانكه  است؛  كرده 
كالينگوود، بيكو پارخ، مايكل ساندل، جان گري، رونالد 
دو  آن  نگرانيهاي  هم  اسوليوان  و  دالماير  فرد  دوركين، 
از  طيفي  ميان جماعت گرايان،  در  ولي  گرفته اند.  پي  را 
انديشمندان به چشم مي خورند: مك اينتاير، والزر، چارلز 
تيلور و چند تن ديگر. گرايش سومي هم با نزديك شدن 
سياسي  فلسفه  در  ديگر  جهتي  پُست مدرن  ها  آراي  به 
و  پراگماتيستي  و  فلسفي  ضد  نگره  دو  كه  نموده  رخ 
رئاليستي را پديد آورده است. نخستين نگرة پُست مدرن، 
انديشه هاي ريچارد رورتي است كه از برتري دموكراسي 
بر فلسفه سخن رانده است. نگره دوم از آِن اشميتي هايي 
چون الكالئو و موفه است كه اهميت برخورد و شناسايي 
دشمن و رقيب را در سياست امروز زنده كرده اند. مباحثة 
اين افراد و جناحهاي رقيب به گونه اي است كه به گفته 
بيكو پارخ مي توان ادعا كرد كه «جغد مينروا» پرواز خود 

.(Parikh,1998:207) را آغاز كرده است
بن مايه هاي  برپاية  رقيب  جريانهاي  و  مكتبها  اين 
هنجاري فلسفه سياسي بر آن شدند كه به ما بگويند كجا 
هستيم و چه راه يا عواملي ما را به مقصد مورد نظر، يعني 
«فلسفه  كه  اين روست  از  مي رسانند.  نيك»  «امر  همان 
ما  همه  براي  كه  مي شود  درگير  موضوعاتي  با  سياسي 
در سطح جهاني اهميت حياتي دارد.» (ميلر، 18:1387) 

از اين ديدگاه، دامنه مناقشات، فراتر از مباحث آكادميك 
نظري  جريان هاي  همه  مي رسيد  به نظر  است.  صرف 
با دوراني جهاني روبه رو  توافق دارند كه  نكته  اين   بر 
هستيم كه با وجود جنبه هاي مثبتي كه دارد «از سالمت 

خوبي برخوردار نيست» (كامپاني، 1:1382 و 2).
تناقض آميز  وضعي  سياسي  نظريه هاي  پهنة  امروز 
همچون  جهانشمول  ايده هايي  افول  با  ازيك سو  دارد: 
سوسياليسم و ليبراليسم همزمان شده3 و در همان حال 
ملي،  چندپارچگي  با خطر جنگ  همچنان  زندگي  پهنة 
استوكر،  و  (مارش  است  روبه رو  سرزميني  و  مذهبي 
عملي  در  ترديد  و  درگيريها  افزايش  با   .(58:1378
دالماير،  فرد  چون  انديشمنداني  بنيادي،  خيرهاي  بودن 
آثار خود  در  بال،  ترنس  و  دوركين  رونالد  و  اسوليوان 
درگير  پيش  از  بيش  را  سياسي  فلسفة  كه  برآن شده اند 
مسائل بنيادي زندگي بشري در دوران جهاني شدنها كنند 
 (Ball, 1995:394-5) . از ديد نگارنده، فلسفة سياسي و 

بويژه فلسفة هنجاري به طور پوچ و اتوپيايي باقي خواهد 
ماند، مگر آنكه خود را با اوضاع تازه پديد آمده در ساية 
جهاني شدنها همسو كند؛ بدين سان، بايد ضمن التزام به 
باشد  استوار  تجربي  عيني و  بر طرحي  مباني هنجاري، 
يا  كند  فهم  را  زيست  ديالكتيك جهان  روابط  بتواند  تا 
اصالت را به تحليل روشهاي توليد هنجاري معتبر دهد 
ما  زندگي  امروزه  شود.  دور  كالسيك  ذات گرايي  از  و 
يكسره با فرهنگ، اقتصاد و سياست ديگر جوامع آميخته 
شده است و از اين رو نمي تواند بي شناخت درسِت موارد 
نظري  امري  به  تنها  وگرنه  باشد،  اتكا  قابل  شده،  گفته 

.(Bird,2008:251) فروكاسته خواهد شد
و  باشد  آگاه  بحرانها  به  نسبت  بايد  سياسي  فلسفة 
پيوسته هشدار دهد. «به اين معني كه به شدت در مورد 
منابع  به  نسبت  و  عصر  بحران هاي  و  بي نظير  امكانات 
بيشتر  جهان  با  و  دهد  هشدار  سياسي  فلسفه  شناختي 
از  همين سان،  به  397:1388)؛  (اسوليوان،  شود»  درگير 
واقعيت فراگير سركوب و بدبختي انسانها آگاه و از بُعد 
اخالقي و هنجاري در پي تبيين علتهاي اين وضع باشد 
و نيز در جهت گيري خود جهان وطني تر باشد. در اين 
از  او  نيست.  ايدئولوگ  ديگر  پرداز  نظريه  چارچوب، 
نظر فكري جّدي است و از نظر اخالقي مسئوالنه رفتار 
است  داده  نشان  گذشته  سياسي  فلسفه  تجربة  مي كند. 
آن سو  از  و  انگار  يگانه  نرمش ناپذيرِي  التقاط گرايي،  كه 
تكثرگرايِي بي نظم و افسارگسيخته يا انسداد ناپخته، براي 
رسيدن به زندگي عادالنه و دستيابي به امر نيك بسنده 

نخواهد بود.

خود  كه  مي گذارد  اين  بر  را  فرض  آرنت،   ●
انديشه ها از دل رخدادها در زندگي جامعه بشري 
پديد مي آيند و بهتر است با آنها در پيوند باشند 
انسانها»،  مشترك  «جهان  در  ماندن  با  بتوانند  تا 
و  اختالفها  آمدن  پيش  هنگام  به  بويژه  را  ايشان 
مخاطرات  يا  اقتصادي  بحران  چون  دشواريهايي 
كشمكشهاي  به  كه  هويت»   «تورم  از  برخاسته 

قبيله اي دامن مي زند ياري رسانند.
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با نگاهي به تجربة سدة گذشته و چالشهاي فراروي 
هر  كه  گفت  بايد  مجازي،  دوران  در  گرفته  مه  زندگي 
فلسفه سياسي براي كاربردي شدن، نيازمند سه ويژگي 
يا  نهاد  آرمانها در  بتواند اصول و  اينكه،  است: نخست 
معناي  به  آنكه،  دوم  كند؛  تعريف  را  سياسي  سازماني 
پيشبرد  و  اجتماعي  نقد  خدمت  در  كانتي  ـ  سقراطي 
اينكه،  سرانجام  و  باشد؛  سياسي  و  اخالقي  آرمانهاي 
ضرورت  چارچوب  در  را  دلخواه  آينده  از  انگاره اي 

گفتگوي پيوسته، پيش چشم داشته باشد.
پديده  عمل،  و  تئوري  آميختن  درهم  با  ادامه،  در 
«جهاني شدن» را از سه ديدگاه يا سه نظم جهاني شونده 
توضيح مي دهيم: ديدگاه يا سوية نخست، نظم جهاني كه 
شالوده آن اقتصادي ـ فني است و مباني معرفتي فلسفه 
توضيح  و  كند  پشتيباني  آنرا  مي تواند  فايده گرا  سياسي 
جهاني  شده  نسبي  و  متكثّر  وضع  دوم،  سويه  دهد؛ 
سياسي  و  فرهنگي  گوناگون  قرائتهاي  درگير  كه  است 
پُست مدرن  نظريه هاي  معرفتي  مباني  اين رو  از  و  است 
اين  برابر  از آن  پشتيباني مي كند؛ نظم سوم جهاني در 
است  بنيادي  خيرهاي  با  هماهنگي  مدعي  رويكرد،  دو 
كانتي  يا  اخالقي  ليبراليسم  رويكرد  حمايت  مورد  كه 
نظم  اين  كه  مي دهد  نشان  نويسنده  پايه،  براين  است. 
سوم چگونه مي تواند نقش كارآمد فلسفه سياسي را در 
دوران جهاني شدن بهتر بازي كند و در اين زمينه از آراي 

جان راولز و يورگن هابرماس نيز بهره خواهد برد.
نگره  سه  و  جهاني  شدن4  از  برداشت  سه   .2

فلسفي
 (Globalization) پيدايي و كاربرد واژة جهاني شدن
 Lechner and Boli,) برمي گردد  پيش  دهه  چند  به 
2008:7). آمارتياسن درست مي گويد كه: «جامعة مدرن 

مانند  جهاني  و  همه گير  جريانهاي  از  اساسًا  امروزي 
رنسانس، فلسفه روشنگري و انقالب صنعتي متأثر بوده 
كه در اين چند سده هر يك به نوبه خود توانسته است 
ايدة جهاني واحد را سروسامان دهد» (San,2008:25)؛ 
يا به گفتة توماس فريدمن توانسته است در دورة دراز 
كمك  جهاني شدن  راه  شدن  هموار  به   2000 تا   1492
كند. (فريدمن، 41:1389). براين پايه، هرچند انديشه هاي 
گوناگون  انديشمندان  آراي  در  جهاني شدن  به  مربوط 
تعريف  در  را  آنها  فشردة  مي توان  ولي  بوده،  برجسته 
درهم فشردگي  را  پديده  اين  كه  يافت  رابرتسون  رولند 
جنبه هاي  چنان كه  است،  دانسته  فضا  و  زمان  فزايندة 
دربرمي گيرد.  را  فرهنگي  و  سياسي  اقتصادي،  گوناگون 
 (incompression) او برآن است كه اين درهم فشردگي

 (World as a Hole)تلقي آگاهي از جهان بعنوان يك كل
نيز  و   (30:1380 (رابرتسون،  است  كرده  انضمامي  را 
(Robertson:2008:V). هلد و مك گرو همين برداشت 

از جهاني شدن را پي گرفته اند. در اثري مشترك از اين دو 
آمده است: «جهاني شدن گسترش مقياس، رشد و اندازه، 
الگوهاي  و  گوناگون  جريانهاي  تعميق  و  سرعت يافتن 

تعامل اجتماعي است» (هلد و مك گرو، 1-2:1382).
از  كه  است  كالن  جامعه اي  به  ورود  جهاني شدن، 
حالت بسته بودن، جغرافيا داشتن و شكل بومي و محلي 
كمتر  ديگر  را  مردمان  «زندگي  است.  آمده  بيرون  خود 
تصميماتي كه در چارچوب مرزهاي ملي گرفته مي شود، 
گونه اي   .(150:1390 اوهيگن،  و  (فراي  مي زند.»  رقم 
كه  است  آمده  پديد  فراملي  و  ملي  عوامل  ميان  تعامل 
امروزه با جهاني شدِن ارتباطات همراه شده و چند ويژگي 
پيدا كرده است: «فراملي بودن» (Transnationalization)؛ 
 .(Connectivity) و پيوستگي (Prevasiveness) فراگيري
از اين رو، جهان تازه، جهاني به هم وصل شده و دوران 
Held, 2000,:10-) جديد نيز دوران به هم پيوستگي است

همچون  جهاني شدن،  تعريف  با  فريدمن  توماس   .(12

سخن  بزرگ  دوره  سه  از  جهان،  شدن  مسطح  فرايند 
تا كمابيش 1800 را  از 1492  مي گويد. نخستين دوره، 
دربرمي گيرد كه در آن  جهان از حالت بزرگ به متوسط 
آِن  از  جهاني سازي،  مرحلة  نخستين  است.  شده  تبديل 
كليدي  عامل  مرحله،  اين  در  بود.  قدرتها  و  كشورها 
جهاني  يكپارچگي  فرايند  پوياي  نيروي  و  دگرگوني 
عضالني،  نيروي  اندازه  چه  تا  كشوري  كه  بود  اين  در 
ماهيچه، چند قوه اسب بخار، يا نيروي باد يا بخار دارد 
و براي به كارگيري اين نيرو، توان خالقة آن چه اندازه 
است. مرحلة بزرگ جهاني شدن يا مرحله دوم از 1800 تا 
2000 رخ داد. با وجود وقفه هاي حاصل از بحران بزرگ 
دگرگونيهاي  دوم،  و  يكم  جهاني  جنگهاي  يا  اقتصادي 

از  بزرگ  بخشي  گذشته  دهه هاي  در   ●
نظريه پردازيها دربارة جهان مدرن يا بهتر بگوييم 
تخيّلي  و  اغراق آميز  سويه اي  آينده،  مدرن  جهان 
داشته يا به گفتة آدورنو در كتاب اخالق صغير، 
از آرمانخواهي دور شده و بر آن است كه ديگر 
اميدي به فلسفه و فلسفه هاي سياسي نيست، چون 
بن مايه هاي بي اخالقي در ساية جنگ و خشونت 
چنان پيشرفت مي كند كه چنين خواستي به دانش 

ماليخوليايي بدل مي شود.
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كاهش  به كوچك  ميانه  ابعاد  از  را  فني، جهان  شگرف 
داد. مرحلة دوم، جهاني شدن شركتها عامل دگرگوني و 
نيروي محرك يكپارچگي جهان بودند. در مرحله سوم 
جهاني شدن كه از سپيده دمان هزاره سوم آغاز شده است، 
قواره جهان از كوچك به ريز كاهش يافته است. نيروي 
محرك در اين مرحله، توان نوپاي فرد است: افرادي كه 
در پهنة همكاري و رقابت فعاليت مي كنند. انديشمنداني 
پيتر برگر و ساموئل هانتينگتون  چون رولند رابرتسون، 
در اشاره به عينيت و گريزناپذيري دوران جهاني شدن از 
بي شمار  جهاني شدنهاي  يا  جهاني شدن  روندهاي  تكثر 

ياد كرده اند (برگر و هانتينگتون، 29-61:1384).
نگارنده با وام گيري از اين نظريه براي اثبات فرضيه 
سه  به  دوران جهاني،  از  معنِي هستي شناختي  در  خود، 
نظم جهاني باور دارد كه انديشه خود را در يكي از اين 
نظمها پيگيري خواهد كرد: 1. نخستين نظم جهاني (با 
زيرساخت اقتصادي)؛ 2. نظم جهاني دوم (تكثر ارزشي 
و نسبي گرايي)؛ 3. جهاني شدن به مثابه برداشت اخالقي 

از جهان واحد (يا نظم سوم جهاني).
1 .1. نخستين نظم جهاني

اجتماعي،  علوم  زمينه  در  نظريه پردازان  از  بسياري 
اقتصادي  بر جنبه هاي  تمركز  تأكيد و  با  را  جهاني شدن 
كه  معنا  اين  به  كرده اند؛  تعريف  بازار  برسرهم  و 
اقتصادي  عرصه  را  آدمي  فعاليت  عرصه  گسترده ترين 
برآنند  برداشت  همين  با  گراهام  و  گيبسون  دانسته اند. 
اثر  بر  از فرايندهايي است كه  اين نظم، مجموعه اي  كه 
آنها جهان به سرعت از راه افزايش بازرگاني بين المللي، 
بين المللي شدن توليد و بازار و بازارهاي مالي و بين المللي 
شدن فرهنگ كاال در فضايي اقتصادي به هم مي پيوندد 
سخت  نظم،  اين  بي گمان   .(192-209:1388 (مارتينز، 
است  يعني سرمايه داري  غالب  اقتصادي  نظام  تأثير  زير 
كه در دهه هاي گذشته به شكل نظام اجتماعيـ  اقتصادي 
استوري  جان  اين رو،  از  است.  درآمده  جهان  بر  چيره 

از  است  عبارت  شدن  «جهاني  كه:  مي گويد  درستي  به 
استقرار اقتصاد سرمايه داري در مقياس جهاني» (استوري، 
به  بيش ازپيش  مردمان  همه  تنها  نه  يعني   .(301:1388
كه  شده اند،  كشانده  جهاني  سرمايه داري  اقتصاد  مدار 
فرهنگ غربي پيوسته ديگر فرهنگها را دگرگون كرده و 
فرايند رو به افزايش يكدست شدن فرهنگها در پارادايم 
اقتصادي غربي را در پي داشته است. اما سويه ديگر اين 
به صورت  كه  است  چند  بحرانهايي  و  مشكالت  نظم، 
است.  كرده  بروز  اجتماعي  و  اقتصادي  نابرابريهاي 
كه  حمايتي  و  صنعت  رشد  همپاي  كه  بود  برآن  گمان 
نظريه هاي سياسي فايده گرا و در اين اواخر ليبرتريانيسم 
(براي آسان كردن رقابت كامل) از آن كرده اند، همگان از 
خوشبختي و عدالت بهره خواهند داشت. براي نمونه، در 
و سودگرايي جان استوارت  آدام  اسميت  سياسي  فلسفه 
ميل و در نيمه دوم سدة بيستم در آراي هايك و نوزيك 
تصريح شده است كه اگر حضور دولت به كمترين اندازه 
برسد و آزادي كامل رقابت تأمين شود، ديگر مشكلي در 
جهان نخواهد بود. ولي چنانكه ديويد هاروي در كتاب 
اين  شوربختانه  است،  داده  نشان   (2005) نئوليبراليسم 
ايدئولوژي ماية «ويران سازي بسيار بوده است» (هاروي، 
10:1386). چنان كه در همسويي با رويكرد سودگرايانة 
سده نوزدهم، به علت پشتيباني و استقبال از قراردادهاي 
جنسي،  احساسي،  شغلي،  زمينه هاي  همه  در  موقت 
گذاشته  برجاي  نامطلوب  آثاري  خانوادگي،  و  فرهنگي 
بحران  اصلي  ريشة  اقتصادي،  تحليلگران  برخي  است. 

اقتصادي اخير را در همين چارچوب ارزيابي كرده اند.
حتا  كه  است  بوده  پيامدها  همين  برپاية  درست 
سرسخت ترين منتقدان فلسفه سياسي بازار آزاد پذيرفته اند 
كه در برخي موارد زمينه هاي يكسان براي كاركرد مؤثر 
بازارها فراهم نبوده است. در زماني كه شبكه اي نيرومند 
بين المللي  صندوق  چارچوب  در  اقتصادي  نخبگان  از 
پول، بانك جهاني و گروه هفت و... مديريت اقتصادي را 
به دست دارند، امكان بهره وري مناسب و عدالت  منصفانه 
به تعبير راولزي بي معنا مي شود. براي نمونه، در سالهاي 
كشورهاي  ميان  سرانه  درآمد  شكاف   1993 تا   1960
به  دالر   5700 از  توسعه  به  رو  كشورهاي  و  صنعتي 
نويسنده اي  كه  همان گونه  و  يافته  افزايش  دالر   15400
ميراث بري  از  نشاني  را  مستضعفان  است،  شده  يادآور 
زمين نيست (مارتينز، 209:1388-193). بعنوان نمونه اي 
پايان  در  كه  گفت  بايد  كودكان  وضع  زمينه  در  ديگر، 
براي گذران زندگي  ميليون كودك  از 200  2012 بيش 
بازار  «گتوهاي»  در  توانفرسا  و  سخت  كار  از  ناگزير 

بدان  است،  هنجارين  «فلسفه سياسي رشته اي   ●
و  قوانين  مانند  اجتماعي  هنجارهاي  كه  معنا 
سامان  را  اجتماعي  زندگي  آرماني،  معيارهاي 
هنجارين  ماهيت  دربارة  برلين  آيزايا  مي بخشد.» 
فلسفه سياسي مي نويسد: «فلسفه سياسي» عبارت 
است از «كشف يا كاربرد انديشه هاي اخالقي در 
در  آگاهي  همانا  هنجاري  معرفت  سياسي».  پهنة 

زمينه سرشت نظم درست است.
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جهاني بوده اند.
اين است  تكان دهنده  و  نشده  از جمله مسائل حل 
از  اقتصادي  نئوليبراليسم  كه  هنگامي  در  درست  كه 
بهره وري براي همگان سخن مي گويد، در جوامع رو به 
توسعه، روزانه 300 كودك زير پنج سال بر اثر بيماريهاي 
است،  شده  ريشه كن  غرب  در  كه  پيش گيري شدني 
همه  براي  بهداشتي  اولية  مراقبتهاي  هزينه  مي ميرند. 
 13 كمابيش  ساالنه  محرومند،  آن  از  امروزه  كه  كساني 
ميليارد دالر است كه نزديك به چهار ميليارد دالر كمتر 
از هزينه اي است كه مصرف كنندگان اروپايي و ژاپني در 
يك سال صرف خوراك حيوانات خانگي خود مي كنند 

(هلد و مك گرو، 87:1382).
از حمايت فلسفة  اندازة زيادي  تا  آنچه پيش آمده، 
چارچوب  در  كه  مي گيرد  مايه  سودگرايي  سياسي 
نخستين مرحلة جهاني شدن، گسترش پيدا كرد و اكنون 
در معناي تئوريك به پديداري گونه اي ليبرتاريانيسم در 
اخالق كاهش يافته است كه در آن، بيش از همه سخن 
از پشتيباني از گزينش فرد در ميان است. ليبرتاريانيسم، 
سودجويانه،  اخالِق  بر  مبتني  زندگي  شيوه  يك  بعنوان 
نظريه اي ناكام بوده است؛ زيرا در آن، همه كارهاي جامعه 
بر پاية قرارداد تعيين و تثبيت مي شود. در اين نظريه به 
فرد بعنوان يك موجود انتزاعي (abstract individual) و 
نه هويتي داراي تاريخ نگريسته مي شود كه با ديگران در 
قراردادهاي اقتصادي گوناگون وارد مي شود و سپس آنها 
را فسخ مي كند (پايا،110:1381). بايد گفت كه از ديدگاه 
كانتي، سودگرايي يا دفاع يكسره ابزارگرايانه از آزادي و 
حقوق، نه تنها اين حقوق را آسيب پذير مي سازد، بلكه از 
نگهداشت حرمت و كرامت ذاتي افراد نيز ناتوان مي ماند. 
سودگرا، در محاسبه هاي خويش مردمان را ابزار سعادت 
شايسته  و  في نفسه  اهدافي  به منزله  نه  مي داند،  ديگران 

احترام (ساندل، 9:1374).
به نظر مي رسد كه لحظه تاريخي انديشه ليبرتارين در 
نخستين نظم جهاني، در دوران زمامداري رونالد ريگان 
شده  پديدار  انگلستان  در  تاچر  مارگارت  و  آمريكا  در 
باشد كه از آن به بدي ياد مي شود. در ساية اين رويكرد 
و هژموني نيروهاي اقتصادي، پيوند ميان عمل و نتيجه، 
فضيلت و پاداش، تالش و دستاورد، بازده و خويشتنداري 
گسسته شده و به جاي وظيفه كه مفهومي اخالقي است، 
قرارداد وجه المصالحة روابط اجتماعي گشته و سرانجام 
اخالق نيز به زباني خصوصي بدل شده است. در سويه اي 
ديگر از مسائل مربوط به دوران جهاني شدن، انگاره نظم 
دوم كه با نظريه نسبيت گرايي (Relativism Theory) و 

حال و هواي پسامدرن درآميخته نيز آثار و پيامدهايي به 
فلسفه سياسي همين  مباني  از  آورده است كه خود  بار 
نحله سود جسته است. اين نكته را در بخش دوم بررسي 

خواهيم كرد.
2 .1. نظم دوم جهاني

پُست  مدرنيته  با  دوم،  نظم  معناي  در  شدن   جهاني 
تكثير  ماية  فرهنگي،  برداشت  در  آنچه  مي خورد:  پيوند 
گفتارهاي اقليت و نيز متكثر شدن ارزشها و باورها شده 
هنگام  كه  كليشه اي  همان  يا  اصل  مشهورترين  است. 
اعالم مي شود، چيزي  پُست مدرن  بروز وضع  تشخيص 
نيست جز اينكه روايات اعظم به پايان رسيده اند و اينكه 
ما اكنون در متن روايتهاي تكثير شونده و اغلب رقيب 
جهاني شدن  دوران  در  ديدگاه،  اين  از  مي بريم.  سر  به 
به معناي دوم، هيچ گونه توصيف پايدار از شكل مسلط 
شناسي  معرفت  مباني  برپايه  ندارد.  وجود  جهان  تغيير 
حس  رفتن  ميان  از  همپاي  حوزه،  اين  در  انديشمندان 
سوي  به  سرعت  به  جهاني،  زماني  بودن  جهت  تك 
وضعيتي آشوب زده پيش مي رويم كه در آن، تنها چيزي 
كه باقي مي ماند فضايي نامحدود از تاريخها و تفسيرهاي 
عجيب و غريب خصوصي است. به گفته ميلز و براويت: 
مرزها،  تمام  برداشتن  براي  است  برنامه اي  «پسامدرن 
براي زدودن هر نوع تمايز بين نفس و جهان خارجي، 
و  (ميلز  جسم»  و  ذهن  ابژه،  و  سوژه  مرد،  و  زن  بين 

براويت، 247:1385).
در  يا  نظم  اين  نظري  پشتوانه  شد،  گفته  چنان كه 
حقيقت گونه اي بي نظمي، انبوهي از آثار معرفت شناسي 
و  كوهن  تامس  فلسفي  نظريه هاي  از  كه  نسبي گراست 
آنارشيسم نظري پاول فيرابند آغاز شده و به نويسندگان 
پسامدرن نامداري چون ريچارد رورتي، ژاك الكان، ژاك 

● امروز پهنة نظريه هاي سياسي وضعي تناقض آميز 
جهانشمول  ايده هايي  افول  با  ازيك سو  دارد: 
و  شده  همزمان  ليبراليسم  و  سوسياليسم  همچون 
در همان حال پهنة زندگي همچنان با خطر جنگ، 
روبه رو  سرزميني  و  مذهبي  ملي،  چندپارچگي 
است. با افزايش درگيريها و ترديد در عملي بودن 
دالماير،  فرد  انديشمنداني چون  بنيادي،  خيرهاي 
اسوليوان و رونالد دوركين و ترنس بال، در آثار 
از  بيش  را  سياسي  فلسفة  كه  شده اند  برآن  خود 
پيش درگير مسائل بنيادي زندگي بشري در دوران 

جهاني شدنها كنند.
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اخالق،  سياست،  فلسفه،  پهنة  در  بودريار  ژان  و  دريدا 
چنان كه  است.  رسيده  فرهنگي  نوشتارهاي  و  ادبي  نقد 
باشد،  مبنا  قلمرو معرفتي، نسبي گرايي  اگر در  مي دانيم، 
ديگر جايي براي مالكهاي كلي و عام براي نقد و داوري 
نمي ماند.  باقي  ارزشي  ناسازگار معرفتي و  ميان دعاوي 
يا  امر  معرفت شناسي،  ديدگاه  از  وقتي  ديگر،  سخن  به 
استداللي برتر نباشد، ديگر اصول اخالقي يا نظم اخالقي 
وجود نخواهد داشت. نسبي گرايي اخالقي و ارزشي به 
با واقعيت عيني جهان فرهنگها تصريح  شيوه اي متناظر 
دارد كه اخالقيات عام و كلي وجود ندارد و شيوه هاي 
متفاوت  اخالقي  نظامهاي  به  وابسته  گوناگون  اخالقي 
السدير  سنجيد.  يكديگر  با  نمي توان  ارزشي  ديد  از  را 
اخالقي  فراگير  ارزشهاي  ما  كه  بود  آن  بر  مكينتاير 
به شيوه نظام اخالقي غايت گرا حركت  نداريم و چون 
جهاني  (دوران  كنوني  روزگار  «در  اين رو  از  نمي كنيم، 
مي كنيم  زيست  فضيلت  و  پسااخالق  در جهان  شدنها) 
مي يابد معنا  ويژه  سنتي  درون  در  تنها  فضيلت  هر  و 

.(MacIntyre,1986:20-35 )
از  وضعي  در  مي گويد  ما  به  جهاني شدن  دوم  نظم 
ذهن باوري تازه قرار گرفته ايم كه با انفجار معنا و پايان 
امر اجتماعي و زوال امر سياسي و انتقادي، ديگر جايي 
دارد  آنچه وجود  نيست.  تعهد  و  تفاوت  و  تمايز  براي 
«فقط بازنمودهاي ناپايدار و دال هاي شناور است» (بنت، 
كه  زبانها  كثرت  از  53:1386)؛ همچون جهاني سرشار 
كيمليكا بر آن انگشت گذاشته است: «جهاني با بيش از 
 .(Kymlicka, 1997:2) «600 زبان و صدها گروه قومي
فورانهاي  «گرفتار  دهه  دو  اين  در  قبيله ها،  جهان  اين 
نسل كشي  و  خشونت  قومي،  ناامني  از  تكان دهنده اي 
شده است» (فراي و اهيگن، 270:1390). جدايي خواهان 
دولت  بي توجهي  درصورت  كه  كردند  تهديد  چچني 

«المپيك  سياسي شان  و  قانوني  خواستهاي  به  پوتين 
ريخت.  خواهند  هم  بر  را   (2014) سوشي»  زمستاني 
نيويورك  جهاني شدن،  كه  است  اين  گريزناپذير  پديده 
را همساية كابل كرده است. اولريش بك به زباني گزنده 
مي گويد: ويژگي دوران جهاني شدن اين است كه به جاي 
كاالهاي تازه، همواره خطرهاي تازه به ما داشته است. 
پس جهاني شدن از يك سو مي تواند منادي همگوني و 
ادغام ارزشي باشد، ولي زمينه تنوع، واگرايي و رستاخيز 
فرهنگي را نيز به صورت گسترش خشونتها پديد مي آورد؛ 
وضعي كه در آن، هر جامعه يا فرهنگ بر شيوه ها، رفتارها 
وضع  اين  در  مي كند.  تأكيد  خود  گروه  انديشه هاي  و 
التقاط گرايي ذهني، هر لحظه مي توان گرفتاري يا تنگنايي 
يافت كه در آن، هدفها و مقاصد و تعريفها و تأثيرهاي 
معارض و رقيب، گرايشها و نيروهاي اجتماعي و فكرِي 

گوناگون، همگرا مي شوند يا برخورد پيدا مي كنند.
معروف  و  ترسناك  پيشگويي  همان  دوم،  نظم  پس 
نخواهد  باقي   (Center) مركزي  و  «اصل  است:  ييتس 
كتاب  در  شايگان،  داريوش   .(19:1381 (يتمن،  ماند» 
از چندگانگي  برآمده  آشفتگي  اين  افسون زدگي جديد، 
آگاهي»  سطوح  همه  «همزماني  معادل  را  فرهنگي 
(شايگان، 14:1380) گرفته است؛ وضعي كه در آن همة 
دوران  آگاهي  از  يافته اند،  خودنمايي  فرصت  آگاهيها 
نوسنگي تا آگاهي دوران اطالعات و دوران جهاني شدن. 
از آنجا كه حقايق متافيزيك، كه بيشتر بنياد هستي شناسي 
درهم  هستِي  اكنون  است،  شده  بي اعتبار  بوده،  پيشين 
گوناگون  تفسيرهاي  از  بي پايان  فرايندهايي  به  شكسته، 
پيدا  شايستگي  فرهنگ  هر  اين پس،  از  مي شود.  تبديل 
مي كند كه جنبه هاي گوناگون هستي را بر پاية ارزشهاي 
و  تاويل  خويش  ذهنيت  نيز  و  جامعه  و  زبان  و  قوم 
اعظم  «شرور  كه چگونه  مي بينيم  امروزه  كند.  بازسازي 
تاريخ بشري» (راولز، 15:1390) از شاخ افريقا (جيبوتي، 
از قلب  پاكستان)  تا خاور آسيا (هند،  اتيوپي، سومالي) 
خاورميانه (مصر، عراق و سوريه) تا شبه جزيره بالكان و 
جمهوريهاي استقالل يافته از اتحاد جماهير شوروي در 
چهرة جنبش هاي قوم گراي تندرو فرصت عمل يافته اند 
كاربرد خشونت  با  تغييرها،  آن  با  متناظر  در حقيقت  و 
تصورات خود را ثابت مي كنند. شايگان مي نويسد: «در 
اين وضعيت ما در هر لحظه شاهد خشونت پُست مدرن 
ناشي از برخورد گفتارهاي فرهنگي خواهيم بود كه بر 
و  ناآرام  چنان  و  مي گيرد  شكل  هويت خواهي  محور 
هويت طلبانه  شانتاژ  نوعي  به  است  ممكن  كه  بي تابند 
تبديل شوند» (شايگان، 57:1380). يا به تعبير استوارت 

چالشهاي  و  گذشته  سدة  تجربة  به  نگاهي  با   ●
فراروي زندگي مه گرفته در دوران مجازي، بايد 
گفت كه هر فلسفه سياسي براي كاربردي شدن، 
بتواند  اينكه،  نخست  است:  ويژگي  سه  نيازمند 
را  سياسي  سازماني  يا  نهاد  در  آرمانها  و  اصول 
تعريف كند؛ دوم آنكه، به معناي سقراطي ـ كانتي 
در خدمت نقد اجتماعي و پيشبرد آرمانهاي اخالقي 
از  انگاره اي  اينكه،  سرانجام  و  باشد؛  سياسي  و 
آينده دلخواه را در چارچوب ضرورت گفتگوي 

پيوسته، پيش چشم داشته باشد.
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هال، هويت به جشنواره اي متحرك بدل مي شود (هال، 
پُست مدرن  انديشه  به  استناد  با  باربر  ايان   .(36:1386
«پايان روايت اعظم» بويژه در عرصه ارزشها و هنجارها، 
دوران جهاني شدن را درگيري قبيله گرايي و جهان گرايي 
گونه اي  به  اصل  دو  اين  او  ديد  از  مي كند.  توصيف 
گريزناپذير در تنش با يكديگرند: «جهان مك دونالدي 
همگون ساز، در برابر جهان جهادِي فراينِد خاص گرايِي 
لبناني ساز» (رابرتسون، 231:1388). در اين وضع به گفته 
فلسفه هاي  شكل گيري  براي  بستر  و  زمينه  رابرتسون، 
با  گاه  كه  مي شود  فراهم  خانه»  «ايدئولوژي  سياسي 
گذشته،  هويت  بازسازي  اومانيستِي  جريانهاي  همرايي 
چه بسا جهان را ترسناك مي سازد. بحث اين بخش نشان 
مي دهد كه چگونه تناسبي ويژه ميان نسبي گرايي نظري 
اجتماعي  تكثرگرايي  با  پسامدرن  و  پساساختارگرايانه 
فرهنگي نظم دوم جهاني وجود دارد كه سرانجام بستر 
را براي بهره گيري از هر روش و ابزار غيرعقلي از جمله 
خشونت هموار مي كند. اينها همان خطرها و پيامدهاي 
دو برداشت از دوران جهاني شدن به معناي نظم نخست 
و نظم دوم هستند كه به گفتة جان  گري چالشي جدي 
«دنياي  مي روند:  به شمار  آينده  ايده ال  نظم  برابر  در 
كشمكشهاي متوالي ناشي از فايده جويي اقتصادي، توام 
با قوم گرايي يا بنيادگرايي حاصل از تكثر هويت ها (نظم 

دوم)» (گري، 165:1381).
3 . 1. نظم سوم جهاني

سياسِي  فلسفه  از  وجه  آن  كه  واقعيت  اين  درك 
جهاني  دوران  در  اخالقي  و  نيك  زندگي  تبيين كننده 
يا خيرهاي  بنيادي  ارزشهاي  از  بركنار  نمي تواند  شدنها 
اصلي باشد، محور اصلي اين نوشتار بود. چنان كه بحث 
و استداللها در دو بخش پيشين نشان داد، دو برداشت 
نخست  نظم  معناي  به  يكي  جهاني شدن  دوران  از 
(جهاني شدن با تعريف اقتصادي ـ فني) و ديگري نظم 
پسامدرن)  كثرت گرايي  تعريف  با  شدن  (جهاني  دوم 
ارائه  از  داليلي  به  خود،  پشتيبان  سياسي  نظريه هاي  با 
و  ناتوانند  اخالقي  و  عادالنه  زندگي  يك  از  تصويري 
در برابر چالشهاي فرارو، يا خنثي هستند يا در تشديد 
سالها،  اين  در  مي كوشند.  موجود  مشكالت  و  مصائب 
اولريش بك و  هابرماس،  يورگن  فوكوياما و  فرانسيس 
آنتوني گيدنز، در ساية دغدغه هاي عدالت راولزي، جدا 
از نقد اقتصادي، نقدهايي انسان شناختي نيز بر پيامدهاي 
نظم  انسان  كرده اند:  مطرح  دوم  نظم  و  نخست  نظم 
اقتصادي يا محصول فناوري ژنتيك) و  نخست (انسان 
انسان سيار ـ جهش يافتة نظم دوم. انسان نظم نخست، 
موجودي در كالبد صرف سودجويي و سترون است كه 

با دغدغه هاي آزادي منفي در پي از ميان برداشتن  تنها 
موانع و رسيدن به برتري اقتصادي است. به گفتة لوكاچ 
در كتاب تاريخ و آگاهي طبقاتي، مكانيسمهاي اقتصادي 
سرمايه داري در چارچوب بازار سبب مي شود كه ماهيت 
شود  فروكاسته  اشياء  ميان  روابط  به  افراد  ميان  روابط 
(كالينيكوس، 163:1382). عقل نيز در تنگناي مقتضيات 
عقل ابزاري قرار مي گيرد و از كنش ارتباطي درمي ماند. به 
گفتة هابرماس، انساِن نظم نخست، تنها به عمل ابزاري و 
راهبردي كه در آن فرد شناسنده در روابط با محيط مادي 
مي شود،  تصور  بيگانه  عينيّتي  همچون  كه  اجتماعي  يا 
هدفهاي سودجويانه را دنبال مي كند. به همين سان، انساِن 
سيار ـ جهش يافتة نظم دوم خود را در خأل  جهانها و 
انديشه هاي متكثر رها مي كند يا تنها به سنگرگاه «هويت 

خاص» خود مي چسبد.
فشردگي  درهم  انديشة  در  ريشه  جهاني  سوم  نظم 
اخالق  همچنين  و  سياسي  و  اقتصادي  تعامل  و  جهان 
تمرين  براي  كوششي  نظم،  اين  دارد.  مسئوليت جهاني 
اين  اَپل،  اتو  كارل  تعبير  به  است.  جهاني شدن  اخالق 
شدن  جهاني  ديگر  نظم  بايد  را  وطني  جهان  از  مفهوم 
ناميد كه در گونه اي جامعه مدني جهاني تجلي يافته است 
(Apel, 2000:137-155) نيروي مخالف در نظم نخست 

تكنولوژيك  و  اقتصادي  نيروهاي  بايد  را  جهاني شدن 
را  دوم  نظم  برابر  در  عمده  نيروي  آنكه  حال  دانست؛ 
تكثرگرايي و نسبي شدن ارزشها تشكيل مي دهد. انديشه 
نظم سوم جهاني (ليبراليسم استوار بر اخالق) در قالب 
جهان وطني، با پشتوانه اي كه از فلسفه سياسي هنجاري 
درحال  مي گيرد،  راولز  و  هابرماس  چون  انديشمنداني 
تبديل شدن به نيرويي مهم در جهان در قالب فرهنگ، 
تكنولوژي هاست  و  فراملي  جوامع  مدني،  پيوندهاي 
نظر  به  سينگر،  ديويد  گفتة  به   .(298:1388 (دالنتي، 

● درست در هنگامي كه نئوليبراليسم اقتصادي از 
بهره وري براي همگان سخن مي گويد، در جوامع 
پنج سال  زير  روزانه 300 كودك  توسعه،  به  رو 
غرب  در  كه  پيش گيري شدني  بيماريهاي  اثر  بر 
مراقبتهاي  هزينه  مي ميرند.  است،  شده  ريشه كن 
اولية بهداشتي براي همه كساني كه امروزه از آن 
است  ميليارد دالر  محرومند، ساالنه كمابيش 13 
كه نزديك به چهار ميليارد دالر كمتر از هزينه اي 
در  ژاپني  و  اروپايي  مصرف كنندگان  كه  است 
خود  خانگي  حيوانات  خوراك  صرف  سال  يك 

مي كنند.
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از  امروزه  كه  هوا  و  آب  جهاني  دگرگونيهاي  مي رسد 
نظر علمي نيز مسلم شده است، سرنوشت همه ساكنان 
زمين را به هم پيوند داده است: «همه انسان ها در جوي 
واحد زندگي مي كنند، آب اقيانوس ها بهم مرتبط است 
و اكوسيستم كره زمين به مثابه سيستمي پيچيده و درهم 
تنيده با سرعتي بي سابقه درحال تغيير است. به گونه اي كه 
بشريت درحال عبور از زندگي در جهان هاي گوناگون 
به مرحله جديد زندگي در جهان واحد است» (سينگر، 
نظم  چنين  ساختن  نهادينه  و  فهم  الزمه   .(10:1388
جهاني، چنان كه سينگر مي گويد، نوعي رويكرد تازه به 
چارچوب  در  نوشتار،  اين  در  كه  است  سياسي  اخالق 
مي توان  كه  است  مدعي  هنجاري،  فلسفه  از  تصويري 
حمايت  خاص،  گروه  يك  نه  و  انسانها،  همة  منافع  از 
كرد. براي نمونه، اين وجه از پردازِش نظريه سياسي در 
انديشه جان راولز، در چارچوب جستجو براي «وجدان 
مشترك» يا در آراي هابرماس در قالب «قدرت استدالل 
بهتر» يا عدالت استوار بر قانون، پيگيري شده است. جدا 
از سوي  اين رويكرد  از  پشتيباني  در  نظري  بحثهاي  از 
اسوليوان  كيمليكا،  ويل  رز،  جوزف  سينگر،  گودوين، 
را  هابرماس  و  راولز  انديشه هاي  آنچه  ديگر،  برخي  و 
و  بين المللي  نهادهاي  كوشش  همانا  مي بخشد،  قوت 
سازمانهاي غيرانتفاعي و تالش برخي سياستمداران در 
نشستهايي چون مجمع جهاني «داوس» است كه نگراني 
جنگ  تازه،  بيماريهاي  مانند  جهاني شدن  خطرهاي  از 
قرار  تازه  نظرورزيهاي  شالودة  را  تروريسم  و  داخلي 

هنجاري  سياسي  فلسفه  آن  شد،  گفته  چنان كه  داده اند. 
به خوبي  را  جهاني  سوم  نظم  انديشه هاي  مي تواند  كه 
نمايندگي كند، گونه اي اصالح شده از بنيادهاي ليبراليسم 
كالسيك است كه با رهيافت هنجاري انتقادي آشكارا در 

انديشه هاي راولز و هابرماس نمود يافته است.
بر سرهم، نظريه سياسي نظم سوم جهاني داراي دو 
يا  وضع  از  كلي  آگاهي  نخست  است:  مرحله  يا  وجه 
بستر اجتماعي. در دو بخش پيشين اين نوشتار بر پايه دو 
قرائت از دو صورت جهاني شدن نخست و دوم، نشان 
داديم كه چگونه قلمرو زندگي جمعي يا جهان زندگي 
مشترك انسانها، به گفتة هابرماس، زير كنترل نظام «سلطه 
نخست  نظم  نمونه،  براي  است.  گرفته  قرار  سيستم» 
تكنولوژيك  ـ  اقتصادي  جهاني شدن  گستره  كه  جهاني 
(فرگوسن،  است»5  بهتر  «بزرگ  مي گويد:  ما  به  بود 
انسان در  آيندة سرشت  84:1388). هابرماس در كتاب 
تكنيك  و  اقتصاد  حوزه  دو  پيوند  خطرهاي  به  اشاره 
نئوليبراليسم  از  برابر بستري  امروز در  «آنچه  مي نويسد: 
و  داروينيسم  خطرناك  پيوند  است،  بازگشت  حال  در 
 .(37:1386 (هابرماس،  است»  آزاد  تجارت  ايدئولوژي 
نخست جهاني، جهان  نظم  در  سيستم  دقيقتر،  تعبير  به 
قدرت  و  پول  بدين سان،  است.  كرده  مستعمرة خود  را 
موضوعها و مسائل را بر پايه حال و هواي سودجويانه 
خود تعريف مي كنند و در برابر عرصه كنش و ارتباط، 

محدوديت ايجاد مي كنند.
از سوي ديگر، در نظم دوم جهاني شدن هم كه با 
ويژگيهاي نسبي گرايي پسامدرن پيوسته بازتوليد مي شود، 
گونه اي نسبي گرايي اخالقي و ارزشي، به شيوه اي متناظر 
اين  انديشمندان  اجتماعي  و  سياسي  فلسفة  مباني  با 
پارادايم، ديده مي شود كه شالوده يا اخالقيات جهانشمول 
قابل اتكاء ندارد. هابرماس كه اين گروه را «محافظه كاران 
نه  برآن است كه نسبي گرايي پسامدرن  جوان» مي نامد، 
تنها نفس عيني شده خودآگاه را رد مي كند، كه هرگونه 
اين  بدين سان،  برنمي تابد.  را  اخالقي  ذهنيت  از  تصور 
هرگونه  آغاز،  همان  از  شدن)  جهاني  دوم  (نظم  نحله 
مسائلي  حالل  مي تواند  كه  را  خودآگاهانه  پراكسيس 
شناخته  باز  شهودي  به صورت  شايد  فراتجدد  كه  باشد 
 .(212:1375 (هوالب،  مي كند  حذف  پيشاپيش  است، 
افسارگسيخته  پيامدهاي  از  را  خود  نگراني  هابرماس 
نظم دوم جهاني شدن در واكنش به پديداري جنبشهاي 
اجتماعي گوناگون ابراز مي كند؛ چنان كه نخست قاطعانه 
برابر  در  ارزشي  و  فرهنگي  جنبشهاي  اين  چالش  از 
«ادعاهاي  گفتاري  نظم  به  توسل  با  ابزاري  عقالنيت 

جهاني شدن،  كه  است  اين  گريزناپذير  پديده   ●
نيويورك را همساية كابل كرده است. اولريش بك 
به زباني گزنده مي گويد: ويژگي دوران جهاني شدن 
همواره  تازه،  كاالهاي  جاي  به  كه  است  اين 
جهاني  پس  است.  داشته  ما  براي  تازه  خطرهاي 
شدن از يك سو مي تواند منادي همگوني و ادغام 
ارزشي باشد، ولي زمينه تنوع، واگرايي و رستاخيز 
به صورت گسترش خشونتها پديد  نيز  فرهنگي را 
مي آورد؛ وضعي كه در آن، هر جامعه يا فرهنگ 
بر شيوه ها، رفتارها و انديشه هاي گروه خود تأكيد 
مي كند. در اين وضع التقاط گرايي ذهني، هر لحظه 
مي توان گرفتاري يا تنگنايي يافت كه در آن، هدفها 
و مقاصد و تعريفها و تأثيرهاي معارض و رقيب، 
اجتماعي و فكرِي گوناگون،  نيروهاي  و  گرايشها 

همگرا مي شوند يا برخورد پيدا مي كنند.
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را  نگراني  اين  درستي  به  ولي  مي كند،  استقبال  اعتبار» 
دارد كه كنار زدن عقالنيت ابزاري از سوي اين جنبشها 
اين  رود.  پيش  خرد  از  روگرداني  مرز  تا  است  ممكن 
همان خطري است كه گفتمان پُست مدرن (دريدا، فوكو 
و دلوز) با تشويق ايستادگي نسبي گرايانه در برابر تجدد 
نقد هابرماس  با  ايگلتون در همرايي  پديد آورده است. 
بر نسبي گرايي پسامدرن مي گويد: تمركز ظريف معرفت 
شناختي پسامدرن بر زبان، هر چيزي را به گفتمان فرو 
ضد  و  احمقانه  را  پُست مدرنيسم  همين،  و  مي كاهد 
از سوي   .(259:1381 (روسنائو،  مي دهد  جلوه  سياسي 
ديگر، پسامدرن «ديگ درهم جوشي است كه هر چيزي 
ديگر  تكه  قباي  تريج  به  بگويي،  آن  از  تكه اي  درباره 

برمي خورد.» (ايگلتون، 18:1391).
با  متناظر  انتقادي  هنجاري  رهيافت  دوم  مرحله  اما 
نظم سوم، رسيدن به اصول و ارائه قواعدي براي رفتار 
انساني يا آدميان در پيوند با يكديگر است. از اين ديدگاه 
و  دولتها  قطبي،  دو  دوران  از  گذار  با  كه  مي شود  گفته 
و  خطرها  با  كه  «دشمن»ها،  با  نه  ديگر  بشري  جامعه 
اين   (65:1391 (موفه،  روبه رويند.  فزاينده  بيمهاي 
و  تفاهمي  ـ  زباني  نگاهي  زيست»  «جهان  به  رهيافت 
اخالقي دارد و به تعبير راولز از تشريك مساعي برخي 
طبيعي  حقوق  و  عدالت  آزادي،  مانند  بنيادي  خيرهاي 
انسان پشتيباني مي كند.6 واقعيت آن است كه اگر جامعه 
ژنو(2)  نشستهاي  امروزي چون  جهاني و سرگرميهايي 
اخالق  به  نمي داشت،  وجود  داوس  جهاني  مجمع  و 
جهاني نيز نيازي نبود. بان كي مون دبيركل سازمان ملل 
در حاشيه نشست ژنو به درستي گفت كه اين گردهمايي 
گام كوچك ولي مهمي براي دستيابي به صلح و آرامش 
 (1392/11/4 (جرايد،  است.  جنگ زده  سورية  در 
آن  در  كه  كساني  همة  چون  است  جامعه  يك  جهان 
با  در خطرها  طبيعي،  به گونه  مي كنند، دست كم  زندگي 
نابودي  جنگ افزارهاي  از  كه  خطرهايي  شريكند؛  هم 
گروهي، فشار محيطي، جهاني شدِن جرم و جنايت و بهم 
دوختگي روابط و امكانات اقتصادي و... پديد مي آيد. در 
تئوري  دوم  مرحله  خود  به نوبة  هابرماس  كه  اينجاست 
با  او  مي كند.  مطرح  عملگرايانه  قرائتي  بعنوان  را  خود 
ناگزير از  از اين نكته كه در دوران جهاني شدن  آگاهي 
پيگيري عمل معطوف به موفقيت يا همان عمل ابزاري و 
راهبردي هستيم، از بيشتر پرداختن به عمل ارتباطي يعني 
عملي كه عامالنش نه بر پاية محاسبات خودمحورانه ـ 
سودجويانه موفقيت (نظم نخست)، كه براي رسيدن به 
با  هابرماس  مي گويد.  سخن  مي شوند،  هماهنگ  تفاهم 

رويكرد واقعيت بودگي ـ هنجاربودگي، مي پذيرد كه چه 
بسا در دوران جهاني شدن كه امروز و در آينده فراروي 
شود  دگرگون  چنان  انسانها  زندگي  شيوه هاي  ماست، 
كه به پايينترين سطح از دريافت مشترك برسيم. با اين 
همه، «هر چند اجماع ارزشي فراگير در باب هنجارهاي 
ما همچنان درباره داوري ها  بين رفته است،  از  اخالقي 
و عقايد اخالقي ـ عقاليي مي توانيم به بحث بپردازيم» 

(كارتر واستوكس، 137:1386).
دوران جامعة جهاني  كه  مي كند  يادآوري  هابرماس 
غيرداوطلبانه بر پاية شراكت، از خطرها مايه مي گيرد و 
به هم تنيدگي اجباري، تنها دليل ما براي نيازمند بودن به 
دارد  وجود  نيز  ديگر  «حسي  اما  نيست.  جهاني  اخالق 
امروزي  محور  فرد  هر  براي  اخالقي  ارزش  آن  در  كه 
فضيلت هاي دموكراتيك است و ما را ملزم مي كند كه بر 
سر پيامدهاي اخالقي اين حس از جامعه جهاني اتفاق 

نظر پيدا كنيم» (هابرماس، 16-17:1384).
پس در اين مرحله، جنبه هايي از مسائل جامعه بشري 
و  برمي تابد  را  بودن  همراي  و  اجتماع  كه  دارد  وجود 
از  هدف  شود.  برداشته  ميان  از  گفتگو  راه  از  مي تواند 
گفتگوي پراگماتيستي در فلسفه سياسي هابرماس و حتّا 
پيش  از  هدفهاي  به  دستيابي  ابزار  بهترين  يافتن  راولز، 
تعيين شده است. اين دو انديشمند در مرحله دوم، خود 
را مدافع طرحي روش گرايانه معرفي مي كنند كه اصالت 
را به تحليل شيوه هاي توليد هنجارهاي معتبر مي دهند، 
نه به ذات گرايي كه بيشتر از طرحهاي فلسفي در زمينه 
در  اما  مي كند.  دفاع  ضرورت  بعنوان  عدالت  و  اخالق 
چارچوب سوسيال دموكراسي استوار بر اخالق جهاني 
تعيين آن چيزهايي است كه  «گفتگوي اخالقي مستلزم 
منافِع برابِر همه بشريت را تأمين كند» (كارتر و استوكس، 

.(150:1386
اين ليبراليسم اخالقي كه بازگشتي به اخالِق وظيفه 
بايد  انسانها  كه  دارد  به شمار مي رود، تصريح  نيز  كانتي 
باشند،  آزاد  پيگيري هدفهاي خود  تعيين، تعريف و  در 
تحميل شود. هرچند  آنان  بر  ديگران  اينكه هدفهاي  نه 

بر  استوار  (ليبراليسم  نظم سوم جهاني  انديشه   ●
كه  پشتوانه اي  با  وطني،  جهان  قالب  در  اخالق) 
چون  انديشمنداني  هنجاري  سياسي  فلسفه  از 
هابرماس و راولز مي گيرد، درحال تبديل شدن به 
نيرويي مهم در جهان در قالب فرهنگ، پيوندهاي 

مدني، جوامع فراملي و تكنولوژي هاست.
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هدفهاي  از  متكثر  بينش  از  حوزه  اين  در  انديشمندان 
انساني در جامعه بزرگ بشري پشتيباني مي كنند، ولي با 
تعابير نظم دوم جهاني (نسبي گرايي ارزشي) هم موافق 
نيستند؛ چنان كه تصريح مي كنند بايد برخي «محدوديت ها 
بايد  محدوديت ها  اين  و  شود  اعمال  انساني  رفتار  بر 
بگيرد  به خود  را  يا شايستگي ها  شكل حقوق، وظايف 
است.  ابطال ناپذير  اصل  در  و  افراد  ذات  از  جزئي  كه 
گرچه افراد موجوداتي آزاد و مستقل هستند، ولي نبايد 
در نقض آزادي و استقالل ديگران آزاد باشند» (مارش و 
استوكر، 57:1378). اين محدوديتهاي مورد نياز، اصول 
بنيادي و پايه اي، اخالقي ـ هنجاري فلسفه عصر جهاني 
هابرماسي  نظريه  چارچوب  در  شايد  مي دهد.  شكل  را 
بتوان از آن با عنوان زندگي استوار بر عقالنيت، آزادي و 

عدالت ياد كرد كه چند مرحله منطقي دارد:
نيازمند كنش  اجتماعي  مقام موجودي  در  انسان   .1
اين  از  ارتباطي  متقابل  كنش   .2 است؛  ارتباطي  متقابل 
منوط  نظر  مورد  تفاهم   .3 است؛  تفاهم  نيازمند  دست، 
به گذراندن  منوط  زباني  تفهم   .4 است؛  زباني  تفهم  به 
فرايند توافق حقيقي و اصيل است؛ 5. توافق حقيقي و 
ادعاهاي  دل  از  موفقيت آميز  آمدن  بيرون  نيازمند  اصيل 
گفتار  دل  از  نيز  ادعاها  اين   .6 است؛  اعتبار  از  حاكي 
آرماني ناب بيرون مي آيد؛ 7. اين وضع گفتاري ناب و 
 .8 مي سازد؛  فراهم  هنجاري  توافق  براي  را  راه  آرماني 
چيزي  بنيادين)  (خيرهاي  هنجارها  اين  كليدي  عناصر 
كليدي  عناصر  اين  با   .9 نيست؛  عدالت  و  آزادي  جز 
استوار  اخالقي  مسئوليت  بر  انساني  زندگي  هنجاري، 

مي شود (نجاتي حسيني، 132:1385ـ113).
با  بسيار  نظري  همساني  دوم،  مرحله  در  نيز  راولز 
هابرماس دارد. اهميتي كه نظريه عدالت راولز براي راقم 
اين سطور دارد از آن رو است كه مي تواند برخي مشكالت 
به فرا اخالقيات فرماليستي  نظريه هابرماس را آنجا كه 
انساني  طبيعت  تجربي  شبه  مفاهيم  با  مي شود  نزديك 
شباهت  بر  تأكيد  با  كالينيكوس  ببرد.  ميان  از  جامعه  و 
كه  مي گويد  دو  اين  سياسي  فلسفه  هنجارين  بنيادهاي 

ليبراليسم مبتني بر شبح كانت، همچون «ايده آل تنظيمي» 
عمل مي كند و همواره شمشير داموكلس بر باالي سر را 
به يادمان مي آورد كه در هر حالت و با هر تجديد نظر، 
 .(189:1382 (كالينيكوس،  باشيم  پاي بند  قيودي  به  باز 
كه  است  اين  مهم  پرسش  راولز،  نظريه  خود  در  اما 
و  نيكو  زندگي  از  روشن  بي تصوري  مي توان  چگونه 
يك  ديگر،  برخي  از  غايتها  از  برخي  دانستن  بي برتر 
بنيادي به شمار آورد؟ راهكار  رشته آزاديها و حقوق را 
قائل  تمايز  كانتي،  باورهاي  از  گرفته  مايه  او  پيشنهادي 
شدن ميان حق و خير در چارچوبي از حقوق و آزاديهاي 
تا  برمي گزينند  مردمان  كه  است  خير  مفاهيم  و  بنيادي 
در اين محدوده آنرا پي گيري كنند. راولز با اين پشتوانه 
معرفتي، مفهومي سياسي و نيز هنجارين از عدالت بر پايه 
رعايت انصاف ابداع و مكانيسمي پيشنهاد كرده بود كه به 
اشخاِص داراي برداشتهاي اخالقِي يكسره متفاوت امكان 
مي داد در يك ساختار اصلي بر سر همكاري اجتماعي 
به توافق برسند (راولز، 1387-39-7). از ديد نگارنده، 
او بر آن بوده است كه پارادوكس «دهكده جهاني مك 
يكسو  در  مدعاهاي حقوق جهاني  كند:  را حل  لوهان» 
و نسبي گرايي فرهنگي و آزادي انتخاب در سوي ديگر 
همچون سده هاي پيش كه ميشل مونتني (1533-1592) 
براي رسيدن به آرمان فضيلتهاي جهانشمول با تضادهاي 
حتّا  و  كاتوليكها  پروتستانها،  ادعاهاي  ميان  خود  عصر 
نگران  نيز  راولز  سياسي  فلسفه  بود،  روبه رو  مسلمانان 
كه  بود  آن  بر  خود  روزگار  در  مونتني  است.  عدالت 
گسترش ساده لوحانه «نسبي گرايي فرهنگي» در تضاد با 
[اصل] عدالت است (ترنر، 371:1388). او با خوشبيني 
چون  بنيادي  اصولي  از  ليبرالي،  اخالق  تزريق  كمي  و 
جنگ  به جاي  گفتگو  و  اعتدال  بخشش،  نرمش پذيري، 
سخن مي گفت. فلسفه راولز نيز با كثرت گرايي و خطر 
است.  روبه رو  جهاني شدن  دوران  در  چشم اندازگرايي 
به  يا  امروزي  جوامع  ويژگي  كثرت گرايي،  مي گويد  او 
مك لوهان  دهكدة  ويژگي  نوشتار،  اين  نويسنده  زبان 
برابري خواهي  سنت  كه  مي كند  ادعا  راولز  ولي  است. 
اين  مي تواند  شدنها  جهاني  دوران  در  حتّا  ليبراليسم 
او  نظريه  هدف  پس  كند.  تلطيف  كمي  را  پارادوكس 
مبناي يك مفهوم اخالقي عملي و نظام مند از عدالت اما 
با ديدگاهي ليبرالي است كه در برابر نظريه هاي فايده گرا 
به  منتج  كثرت گرايي  نظريه هاي  و همچنين  از يك سو 
براي  دارد.  قرار  ديگر  از سوي  پُست مدرن  نسبي گرايي 
او خود  ليبراليسم،  كتاب  به گفته جان گري در  كار  اين 
را متكي به فلسفه تاريخ مدرنيته اي مي كند كه ريشه در 

مي تواند  كه  هنجاري  سياسي  فلسفه  آن   ●
انديشه هاي نظم سوم جهاني را به خوبي نمايندگي 
ليبراليسم  بنيادهاي  از  شده  اصالح  گونه اي  كند، 
انتقادي  هنجاري  رهيافت  با  كه  است  كالسيك 
نمود  هابرماس  و  راولز  انديشه هاي  در  آشكارا 

يافته است.
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انديشه كساني چون هگل و كانت و از بُعد پراگماتيستي 
(گري،  دارد  ديويي  جان  طبيعت گراي  فلسفه  در  ريشه 

.(154-155:1381
تاريخ روشنگري، مدرنيته به علت  در سنت فلسفه 
اتكا داشتن به عقل، خرد جمعي و اخالق مدني، رو به 
پيشرفت است و از ايده برابري و احترام يكسان به همة 
انسانها پشتيباني مي كند. از آن هنگام، روشنگري اين اميد 
را پديد آورد كه مي توان معرفت انباشته شده در هر يك 
از حوزه ها را براي سازماندهي رضايت بخش تر، پربارتر 
براين  پس  گرفت.  كار  به  روزمره  زندگي  عقالني تِر  و 
اين سنت  دارد.  اشكال زندگي وجود  بهبود  امكان  پايه 
ديويي  جان  طبيعت گراي  فلسفه  كنار  در  تاريخ،  فلسفه 
در سراسر تاريخ زندگي مدني نشان داده است كه همة 
فرصتها،  «آزاديها،  خواهانند:  را  بنيادي  خيرهاي  انسانها 
قدرتها، درآمد و عزت نفس». راولز با درهم آميختن اين 
دو نحله مي كوشد گذشته از نشان دادن پايبندي خود به 
ارزشهاي ليبرالي كانتي، از چالشهاي دوران پساليبرالي هم 
رها شود. ليبراليسم استوار بر اخالق و مسئوليت متناظر 
با نظم سوم جهاني شدن، نشان مي دهد كه تعدد مفاهيم 
«خير» مطلوب است و چگونه نظامي از آزاديها مي تواند 
اين تعدد را به گونه اي در خود جاي دهد كه به فوايد 
گوناگوني انسانها در جهان امروز دسترسي داشته باشد 
(Young 1998:481). به تعبير دقيقتر، راولز اميدوار است 

با ارائه فلسفه سياسي استوار بر امر مقبول و نه امر يكسره 
حقيقي، همراه با مفهومي از عينيت و خرد جمعي، چون 
هابرماس به ما نشان دهد كه «چگونه به رغم گوناگوني 
عقالنيت، متحد شويم و به رغم اختالف نظرهايمان همراه 

يكديگر به تفكر بپردازيم» (بهشتي، 212:1380).
بهرة سخن

موضوع مورد بررسي ما در اين نوشتار اين بود كه با 
توجه به گريزناپذير بودن «عصر جهاني» و آينده اي كه از 
اصل «زندگي در جهان واحد» سرچشمه مي گيرد، كدام 
فلسفه سياسي مي تواند كاربردي بهتر براي زندگي نيك 
منظور،  اين  به  باشد.  داشته  در سطح جهاني  عادالنه  و 
پشتيبان  آموزه هاي  كنار  در  را  شونده  جهاني  نظم  هر 
آن بررسي كرديم. نخستين نظم جهاني يا جهاني شدن 
همسو  كه  جهاني  دوم  نظم  نيز  و  اقتصادي  اولويت  با 
از  داليلي،  به  يك  هر  بود،  پسامدرن  كثرت گرايِي  با 
بود.  ناتوان  جهان  ـ  زيست  از  مطلوب  تصويري  ارائه 
غيراخالقي  رويكردي  اقتصادي،  سوية  با  نخست  نظم 
داشت يا دقيقتر بگوييم براخالق سودجويي استوار بود. 
سودگرايي، با توجه به اصل انسان شناختِي هابزِي رقابت 

بر سر منابع كمياب، ملتها را در برابر هم قرار مي دهد. 
از بُعد اخالقي ـ هنجاري نظم يكم، به نظر مي رسد ملتها 
كمتر بخواهند منافع ملتهاي ديگر را اصلي بنيادي براي 

هم به شمار آورند.
فضايي  را  فرهنگي  محيط  نيز  جهاني  دوم  نظم 
باورها،  و  ارزشها  آن  در  كه  مي دهد  نشان  قطعه قطعه 
پارادايمهاي  در  باشند،  داشته  هم  به  نسبتي  بي آنكه 
اين  با  همخوان  سياسِي  فلسفه  مي گيرند.  قرار  رقيب 
عّلت  به  رويكرد  اين  است.  معرفتي  نسبي گرايي  وضع، 
جداسازي افراد، گروهها و ملتها از يكديگر، نمي گذارد 
 (Gemeinschaft) فرايند گذار از جمع هاي درخود بسته
درستي  به   (Gesellschaft) فراگير  و  بزرگ  جوامع  به 
انجام گيرد. اين وضع نه تنها از تفاهم ميان اجتماعات 
بزرگتر مي كاهد كه به نابرابريهاي اجتماعي دامن مي زند. 
رويدادها در اين دهه ها بويژه پس از سرنگوني كمونيسم، 
نشان داده كه اين عامل در بروز خشونت ميان گروهها و 

افراد در سطح ُخرد و كالن اثر بسزا داشته است.
كه  انتقادي  ـ  هنجاري  سياسي  فلسفه  آن  پس، 
مي توانست براي چالشهاي كنوني و آينده مناسبتر باشد، 
انديشه نظم سوم جهاني است كه در چارچوب ليبراليسم 
استوار بر مسئوليت اخالقي، از خيرهاي بنيادي پشتيباني 
مي كند. اين انديشه با آراي جان راولز و هابرماس تقويت 
شد. چنان كه ديديم، هدف هر دو انديشمند آن بود كه در 
اين زمانه، با گرفتاريهاي برآمده از نظمهاي يكم و دوم، 
در  عدالت  براي  نظام مند  و  عملي  ـ  اخالقي  شالوده اي 
عرصة عمومِي فراختر به دست دهند كه در كنار پايبندي 
به اصول بنيادي مدرنيته، پاسخگوي دوران «پسا»ها نيز 

● آيزايا برلين كه در آثار و انديشه هايش از تكثر 
ارزشها دفاع مي كرد، بر آن بود كه در ساية نگراني 
از خشونت جهانگير، ما انسانها بايد بتوانيم بر سر 
بپذيريم  اگر  برسيم.  تفاهم  به  بنيادي  ارزش  چند 
منزلت  به  احترام  مانند  ارزشها  از  پاره اي  كه 
زندگي، نيكوكاري، عشق و آزادي خواهي و... در 
بسياري از نظامهاي اعتقادي و فلسفه هاي سياسي 
در  مي توانيم  دارد،  برجسته  جايگاه  اجتماعي  و 
براي  فرهنگي،  ريشه دار  باورهاي  اين  چارچوب 
رسيدن به اجماع و توافق عقالني همگاني اميدوار 
باشيم. چنين جهاني با جهان آكنده از دشمني و 

تنگ چشمي، تفاوت بسيار دارد.
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باشد. رويكرد هنجاري ـ انتقادي ايشان يادآوري مي كند 
كه امكان هرگونه وفاِق برآمده از ارتباط در سطح جهاني، 
نيز  پايه داليلي استوار شود كه قوانين  بر  بايد  سرانجام 

آنها را پشتيباني كنند.
جامعه  مشكالت  شدنها،  جهاني  دوران  در  امروزه 
بشري پيچيده تر از آن است كه بتوان آنها را تسليم قواعد 
نخستين نظم جهاني يا نظم نسبي گراي دوم كرد. اخالق 
جهاني برآن است كه كشورها خود را عضوي از جامعه اي 
بزرگتر بدانند تا دامنة تعهداتشان از مرز سودگرايي مادي 
به نظر مي رسد روند  فراتر رود.  فرهنگي  نسبي گرايي  يا 
رويدادهاي پس از يازده سپتامبر 2001 تاكنون، مؤيّد اين 
فارغ  انسانها،  به خواستهاي همه  بايد  حقيقت است كه 
اعتباري  يا مليتشان احترام بگذاريم و  از نژاد و مذهب 
بيش از گذشته برايشان قائل شويم. بي گمان اين رابطه اي 
محيط  در  و  مرزها  درون  در  سياست  ميان  دوسويه 
بين المللي است. اگر آداب گفت وگو در يك سامان سياسي 
ناكارامد باشد، گفت وگو با واحدهاي ملي گوناگون و گاه 
ناهمساز، ناشدني است. (تاجيك، 99:1392) آيزايا برلين 
كه در آثار و انديشه هايش از تكثر ارزشها دفاع مي كرد، 
بر آن بود كه در ساية نگراني از خشونت جهانگير، ما 
تفاهم  به  بنيادي  ارزش  بر سر چند  بتوانيم  بايد  انسانها 
احترام  مانند  ارزشها  از  پاره اي  كه  بپذيريم  اگر  برسيم. 
به منزلت زندگي، نيكوكاري، عشق و آزادي خواهي و... 
در بسياري از نظامهاي اعتقادي و فلسفه هاي سياسي و 
اجتماعي جايگاه برجسته دارد، مي توانيم در چارچوب 
باورهاي ريشه دار فرهنگي، براي رسيدن به اجماع  اين 
جهاني  چنين  باشيم.  اميدوار  همگاني  عقالني  توافق  و 
بسيار  تفاوت  تنگ چشمي،  از دشمني و  آكنده  با جهان 
را  جهان  اين  مردمان،  قانون  كتاب  در  جان راولز  دارد. 
يك «آرمانشهر واقع گرايانه» ناميده (راولز، 23:1390) كه 
با رويكرد و نگاه هنجاري انتقادي، در پي گسترش دامنة 
امكانات سياسي و ديپلماتيك، با بهره گيري از نظريه هاي 

ملموس تر است.

يادداشتها:
1. كالين بيرد كتاب مقدمه اي بر فلسفه سياسي (2006) را با 
بحثي در نسبت تئوري و عمل در فلسفه سياسي آغاز كرده و 
بر آن است كه با تمركز بر كليد واژگاني چون عدالت، آزادي، 
اقتدار و دولت از مدعاي خود مبني بر اهميت داشتِن عمل و 
كاربردي بودن آن دفاع كند. او برآن است كه امروزه نظريه 
سياسي نيازمند مشاركت و توجه بيشتر به محيط خود است 

(Bird, 2006: 2-11).

2. در اين چند دهه، در آثار زيادي در حوزة فلسفة سياسي، 
موضوع مرگ يا پايان اين دانش مطرح شده است. از جمله، 
در يكي از آثار مهم به زبان فارسي با عنوان فلسفه سياسي، 
انديشمند  چند  سوي  از  مهم  اين  كوئينتن  آنتوني  ويراستة 
برجسته در زمينة فلسفه سياسي به بحث گذاشته شده است. 
سياسي  فلسفه  مرگ  زمينة  در  مهم  و  كالسيك  منبع  ديگر 

(Laslett, 1956, Nelson, 1983) :عبارت است از
از  جيمسون  فردريك  و  ايگلتون  تري  نويسندگاني چون   .3
در  كمونيسم  زوال  از  ماركسيسم پس  نظريه سياسي  ناتواني 
دهه 1990 سخن گفته اند. در برابر، چپ پست مدرن در دهه 
جهاني  وضعيت  در  ماركس  آراي  مجدد  تفسير  با  گذشته 
به  پاسخ  ارائه   نوعي  به  و  مذكور  نظريه  احياي  پي  در  شدن 
منتقدان چپ برآمده است. براي نمونه ر.ك: (نگري و هارت، 

.(1384
4. عبارت Global Age را از «مارتين آلبرو» وام گرفته ام. او 
تازه  فضاي  به  بشريت  ورود  منزله  به  را  جهاني شدن  دوره 
بازرگاني، انفجار اطالعات و تعامالت نوين در عرصه قدرت 

و سياست مي داند.
5. مارجري فرگوسن در مقاله اسطوره شناسي جهاني شدن 
پيامدهاي  و  آثار  به  نسبت  خوشبيني  نقد  در  را  عبارت  اين 
جهاني شدن اقتصادي به كار گرفته است. او مي نويسد اسطوره 
خدمت  در  سياسي  ايدئولوژي  منزله  به  است»  بهتر  «بزرگ 
مشي تجارت آزاد به كار گرفته شده است (ر.ك؛ فرگوسن، 

.(77-103:1388
6. شانتال موفه در كتاب درباره امر سياسي ديدگاههاي امثال 
سياسي  ضد  يا  سياسي  پسا  برداشت  به عنوان  را  هابرماس 
درنظر  علت  به  نگرشها  اين  كه  است  برآن  و  كرده  محكوم 
اندازه  از  بيش  مخاصمه گرا  يا  آنتاگونيستي  بعد  نگرفتن 

خوش بينانه است. (ر.ك: موفه، 1391).

منابع و مآخذ:
سعيد  ترجمه  آينده.  و  گذشته  ميان   .(1388) هانا  آرنت،   -

مقدم، تهران:  نشر اختران.
ترجمه  گذار.  در  سياسي  نظريه   .(1388) نوئل  اسوليوان،   -

حسن آب نيكي، تهران: كوير.
عامه».  فرهنگ  و  شدن  «جهاني   .(1388) جان  استوري،   -
مقاالت،  مجموعه  شدن؛  جهاني  در  پاينده  حسين  ترجمه 

تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
ترجمه  پسامدرنيسم،  توهمات   .(1391) تري  ايگلتون،   -

مسعود كلبه بان، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
- برگر، پيتر، هانتينگتون، ساموئل (1384). چند جهاني شدن، 

ترجمه علي كمالي و الدن كيانمهر، تهران: روزنه.
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- برلين، آيزايا (1387). سرشت تلخ بشر. ترجمه ليال سازگار، 
تهران: ققنوس.

جوامع  در  سياست  نظري  بنياد   .(1380) عليرضا  بهشتي،   -
چند فرهنگي. تهران: بقعه.

طرح  تهران:  واقعي،  جهان  در  گفتگو   .(1381) علي  پايا،   -
نو.

پست مدرنيسم  شرق شناسي،   ،(1388) برايان  اس  ترنر،   -
نشر  تهران:  محمدي،  محمدعلي  ترجمه  جهاني شدن.  و 

يادآوران.
- تاجيك، محمدرضا (1392). «تدبير يا تدمير»، مهرنامه، ش 

33، دي ماه.
- ترنر، اس برايان (1388). «فضيلت جهانشمول: درباب دين 
شدن؛  جهاني  در  الجوردي،  هاله  ترجمه  جهاني».  عصر  در 

مجموعه مقاالت، همان.
ـ وطن گرايي و خشونت».  «جهان   .(1388) ژرار  داالنتي،   -
مقاالت،  مجموعه  جهاني شدن؛  در  اسالمي،  مازيار  ترجمه 

تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
- دالماير، فرد (1387). سياست مدرن و عمل. ترجمه مصطفي 

يونسي، تهران: پرسش.
كمال  ترجمه  شدن،  جهاني   .(1380) رولند  رابرتسن،   -

پوالدي، تهران: ثالث.
- رابرتسون، رولند (1388). «جهان ـ محلي شدن». ترجمه 

مراد فرهادپور، در جهاني شدن، مجموعه مقاالت، همان.
- راولز، جان (1383). عدالت به مثابه انصاف. ترجمه عرفان 

ثابتي، تهران: ققنوس.
- راولز، جان (1390). قانون مردمان، ترجمه جعفر محسني، 

تهران: ققنوس.
- روسنائو، پائولين (1380). پست مدرنيسم و علوم اجتماعي. 

ترجمه محمد حسين كاظم زاده، تهران: نشر آتيه.
ترجمه  آن.  منتقدان  و  ليبراليسم   .(1373) مايكل  ساندل،   -

احمد تدين، تهران: علمي فرهنگي.
شدن.  جهاني  اخالق  جهان:  يك   .(1388) پيتر  سينگر،   -

ترجمه محمد آزاده، تهران: نشر ني.
ترجمه  جديد.  افسون زدگي   .(1380) داريوش  شايگان،   -

فاطمه ولياني، تهران: فرزان روز.
مهرنامه، ش  سياه»،  «كيخسرو   .(1392) داريوش  شايگان،   -

33، دي ماه
- فرگوسن، مرجري (1388). «اسطوره شناسي جهاني شدن». 
مقاالت،  مجموعه  شدن؛  جهاني  در  حسيني،  فاطمه  ترجمه 

همان.
ترجمه  پساانساني.  آينده   .(1383) فرانسيس  فوكوياما،   -

حبيب اهللا فقهي نژاد، تهران، روزنامه ايران.
- كارتر و استوكس (1386). دموكراسي ليبرال و منتقدان آن. 
عالمه  دانشگاه  تهران،  دهكردي،  رحماني زاده  حميد  ترجمه 

طباطبايي.
- كامپاني، كريستيان (1381). فلسفه سياست در جهان معاصر. 

ترجمه بزرگ  نادرزاد، تهران، هرمس.
ترجمه  پست مدرنيسم.  نقد   .(1382) آلكس  كالينيكوس،   -

اعظم فرهادي، مشهد، نشر نيكا.
ساوجي،  محمد  ترجمه  ليبراليسم.   ،(1381) جان.  گري،   -

تهران، وزارت امورخارجه، مركز چاپ و انتشارات.
- گل محمدي، احمد (1386). جهاني شدن، فرهنگ و هويت. 

تهران، نشر ني.
نظريه  و  روش   .(1378) جري  استوكر،  و  ديويد  مارش،   -
تهران،  يوسفي،  حاجي  اميرمحمد  ترجمه  سياسي.  علوم  در 

مطالعات راهبردي.
اجتماعي».  علوم  و  «جهاني شدن   .(1388) روبن  مارتينز،   -
مقاالت،  مجموعه  شدن:  جهاني  در:  يوسفي،  حامد  ترجمه 

همان.
علوم  در  روش  و  رهيافت   .(1387) عباس  منوچهري،   -

سياسي. تهران، سمت.
امر سياسي، ترجمه منصور  درباره  - موفه، شانتال (1391). 

انصاري، تهران، رخداد نو.
بهمن  ترجمه  سياسي،  فلسفه   .(1387) ديويد  ميلر،   -

دارالشفايي، تهران، نشر ماهي.
- ميلنر، آندرو و براويت، جف (1385)، درآمدي بر نظريه ي 

فرهنگي معاصر. ترجمه جمال محمدي، تهران، ققنوس.
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دكتر اقبالعلي ميرزائي ـ استاديار گروه حقوق دانشگاه شهر كرد

حاكميت قانون و جايگاه فرمانروايان
 گفتاري درباب مباني فلسفي قانون و قانونگذاري

چكيده
قانونگذاري، كاري ارادي است و از همين رو دربارة نقش ارادة قانونگذاران در مقام وضع قانون  نبايد ترديد 
شود. ولي، به داليل تاريخي، هنوز در اين باره اقناع و يقين حاصل نشده است. در سده هاي گذشته، فرمانروايان 
خودكامه اراده و خواست خود را به نام قانون بر ملتها تحميل كرده اند و از همين رو است كه هنوز اعتماد عمومي 
به ارادة قانونگذاران جلب نشده و اين مسأله در فلسفة حقوق معاصر بحثهايي برانگيخته است. با وجود اين، در 
نظامهاي حقوقي كنوني كه امكان نظارت و كنترل بر كار قانونگذاري وجود دارد، انكار نقش ارادة قانونگذاران 
نه تنها سودي ندارد، كه زيانبار نيز هست: هرچه بر نفي ارادة قانونگذاران تأكيد شود، به همان اندازه افسانه و 
اسطوره پردازي امكان پذير مي شود و راه گريز از مسئوليت و پاسخگويي براي دست اندركاران قانونگذاري هموار 

مي گردد.
و  هدفها  به  رسيدن  براي  قانونگذار  گفت:  مي توان  قانون،  وضع  مقام  در  قانونگذار  ارادة  تأثير  پذيرش  با 
خواستهاي خود، قانون الزم در هر زمينه را تصويب مي كند و قانون وضع شده همان است كه  قانونگذار مفاد 
آنرا اراده كرده است. از اين معناي ارادي بودن وضع  قانون ثابت مي شود. البته، امروزه پيروي از خواست و 
ارادة قانونگذاران بي علت و دليل نيست. قانونگذاراِن امروز تنها به علت كارداني و شايستگي عهده دار اين سمت 

هستند. گذشته از آن، خود نيز تابع قانونند.
سرانجام، با پذيرش اين واقعيت  كه سمت قانونگذاري، سمتي است موقّت، رمز ماندگاري و ثبات قوانيني 
كه تصويب مي شود بايد شناخته شود: ماندگاري اعتبار قوانين، الزمة تأمين نظم و امنيت و دوام زندگي جمعي 
است. اين واقعيت مقتضي است كه قوانين حتّا پس از آنكه وضع كنندة آنها ديگر سمتي در نظام حقوقي ندارد، 
الزم االجرا باشند. براين پايه، اعتبار قانون فراتر از اقتدار مقام وضع كنندة آن است. به ديگر سخن، اگر چه منبع 
ايجاد قواعد حقوق، مقام تصويب كنندة آنها است، ولي پس از اين مرحله، اعتبار قاعدة حقوقي از مبناي اقتدار و 
مشروعيت قانونگذاران جدا مي شود. راز مطلب اين است كه تداوم اعتبار قانون نه به دست اشخاص و نهادها كه 
به نيروي قواعد حقوقي وابسته است: قانون به اين دليل در جامعه رعايت مي شود كه نقض آن ماية اختالل در 

زندگي جمعي مي شود؛ نه اينكه فرمانبرداري از قانونگذار ضامن بقاي اعتبار قانون باشد.
اين نوشتار، تأملي است بر دو موضوع: نخست، تأثير ارادة قانونگذار در مقام وضع قانون شناخته مي شود 
(بخش نخست) و سپس به مبناي استمرار و تداوم اعتبار قوانين پرداخته مي شود (بخش دوم). از آنجا كه بررسي 

مفهوم قانون و سير تاريخي آن، مقدمة الزم بحث است، در اينجا از آن ياد مي شود.
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درآمد: مفهوم قانون و تطّور تاريخي آن
الزام آور،  و  اجباري  رفتاري  قواعد  معناي  به  قانون 
زندگي  دارد.  قدمت  بشري  جامعه  اندازه  به  بي گمان 
مسالمت آميز و تشكيل جامعه جز با رعايت هنجارهاي 
نهادة گروه ميسر نيست. از همين رو، خيلي پيش از آنكه 
الفاظ  قالب  در  را  اجتماعي  زندگي  قواعد  بتواند  انسان 
بياورد، ياد گرفته بود آنها را رعايت كند و ديگران را نيز 
پژوهشگران،  برخي  گزارش  به  وادارد.  كاري  چنين  به 
قواعد حقوقي مدتها پيش از آنكه بر لوحهاي گلي نقش 
بندد، وجود داشته است؛ نخستين كساني كه كوشيده اند 
تازه  قواعدي  كنند،  ضبط  و  ثبت  يا  گردآوري  را  آنها 
اختراع نكرده اند بلكه بر آن بوده اند آنچه را وجود داشته 
انديشه  اين  اوليه  انسان  نزد  گفت:  بايد  حتّا  كنند.  بيان 
كه انسان بتواند قانوني را به ارادة خود بيافريند، يكسره 
حقوقي  قواعد  كشف  را  خود  كار  او  و  بوده  ناشناخته 
واژة  هنوز  كه  نيست  اتفاقي  آنها.  ابداع  تا  مي دانست، 
علمي  قوانين   =) طبيعت  بر  حاكم  قواعد  بر  هم  قانون 
مانند «قانون جاذبه») اطالق مي شود و هم در مورد قواعد 
حاكم بر رفتار (= هنجارها) به كار مي رود؛ هر دوي اينها 
مي شد  پنداشته  انسان  ارادة  از  مستقل  اموري  آغاز  در 

(هايك، 1380، ص118).
براين پايه، مي توان گفت كه پيشينة قانون در جوامع 
انساني بيش از قانونگذاري است. قانون باستاني ترجمان 
ارادة پادشاه نبود و قدرت حاكم تنها اجراي آنرا تضمين 
كرده بود. گويا به همين علت است كه پژوهشگران عنوان 
«قانون نامه» را در مورد آن دقيق تر يافته اند تا از اين راه 
تفاوت مهم قواعد حقوقي باستان با مفهوم امروزي قانون 
را نشان داده باشند. زيرا، قانون باستان نه محصول انشا و 
ارادة حاكمان كه برآيند تدوين شدن قواعد عرف بوده و 
اين امكان كه قانون محصول ارادي و ساخته بشر باشد، 
براي انسان باستان تصور ناشدني بوده است (بادامچي، 
1382،ص103). نظرية حقوق فطري يا طبيعي بر چنين 

واقعياتي استوار است.
قانون  كه  انديشه  اين  حقوق،  تاريخ  در  بدين سان، 
مي تواند محصول اراده آگاهانه انسان باشد، قرنها ناشناخته 
بوده است. حقوق رومي با همة شهرتي كه دارد، چندان 
نبوده است: حقوق مدني  قانونگذاري عامدانه  محصول 
روم مجموعة قواعد كشف شده از سوي حقوقدانان بود؛ 
تعريف قانون به قاعده يا معيار رفتار درست و عادالنه 
(= امر صحيح، بحق، روا و شايسته)1 و گرفته شدن واژة 
است.2 حقوق  همين حقيقت  نمايانگر  آن،  از  «عدالت» 

از  برخاسته  ولي  داشت  پيوند  سياسي  قدرت  با  رومي 
آن نبود؛ تصميمات مجالس سنا و عوام محدود به تدابير 
مملكتي ـ حقوق عمومي ـ بود و به قواعد رفتار درست 
اين تصميمات  تنها براي رعايت احترام  ربطي نداشت. 
بود كه عنوان قانون3 به آنها اطالق مي شد؛ ولي رفته رفته 
حاكمان  ارادة  گوياي  كه  مصوبه4 ها  يا  موضوعه  قواعد 
بود،  و دربرگيرنده دستورهاي تصميم گيرندگان سياسي 
گرفت.  را  آنها  جاي  حتّا  و  شد  حقوقي  قواعد  جزء 
بدين سان، قانون به معناي حقيقي، نه به قوانين از پيش 
موجود و قواعد رفتارِ درست، كه به قوانين موضوعه و 

مصوبات قانوني اطالق شد (هايك، همان،ص196).
يافت  باور گسترش  اين  اين روش، كم كم  پرتو  در 
از سدة  باشد.  استوار  قانونگذاري  بر  بايد  قانون  هر  كه 
قانونگذاري  قاره اي،  اروپاي  بويژه در  سيزدهم ميالدي، 
اين  بنياد  ارادي و بي قيد و شرط شمرده مي شد.  كاري 
با  و  شد  استوار  مطلقه  سلطنت  سربرآوردن  با  انديشه 
پيدايش مكتب  نظامهاي سياسي دموكراتيك و  پاگرفتن 
تا  تعديالتي  با  كه  گرديد  تقويت  حقوقي  اثبات گرايي 
امروز ادامه يافته است (همان، ص136-134)؛ چنان كه 
قوانين  به  ناظر  «قانون»  واژة  نيز،  معاصر  حقوق  در 
موضوعه5 است و امروزه همة مصوبات الزم  االجرايي كه 
از سوي نهادهاي دولتي و در حدود صالحيت آنها وضع 
 ،1377 (كاتوزيان،  مي گنجد  قانون  مفهوم  در  مي شود، 

«ب»ص 65 و بعد).6
بخش نخست: نقش ارادة قانونگذار در مقام وضع 

قانون
1. طرح بحث و پيشينة آن

حقوقي،  نظريه هاي  تاريخ  در  اراده گرايي  نظرية 

از  بيش  انساني  جوامع  در  قانون  پيشينة   ●
ارادة  ترجمان  باستاني  قانون  است.  قانونگذاري 
پادشاه نبود و قدرت حاكم تنها اجراي آنرا تضمين 
كرده بود. گويا به همين علت است كه پژوهشگران 
عنوان «قانون نامه» را در مورد آن دقيق تر يافته اند 
تا از اين راه تفاوت مهم قواعد حقوقي باستان با 
زيرا،  باشند.  داده  نشان  را  قانون  امروزي  مفهوم 
قانون باستان نه محصول انشا و ارادة حاكمان كه 
برآيند تدوين شدن قواعد عرف بوده و اين امكان 
كه قانون محصول ارادي و ساخته بشر باشد، براي 

انسان باستان تصور ناشدني بوده است.
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پيشينه اي دراز دارد. همين موضوع، محل نزاع دو جريان 
فكري اشاعره و معتزله در تاريخ فقه و كالم اسالمي بوده 
است.7 مشابه اين اختالف در تاريخ حقوق باختر زمين 
به چشم مي خورد و عقايد سنت توماس اكويناس8 نقطة 
عطفي در اين زمينه به شمار مي آيد. در انديشة اكويناس 
و حكيمان پيرو او، حكم الهي براي انسان الزام آور است 
نه به اين دليل كه با طبيعت يا عقل هماهنگ است، بلكه 
تنها به اين علت كه خداوند آنرا اراده كرده است (كلي، 

1382،ص226).
در پرتو اين انديشه ها، تحولي شگرف در انديشه هاي 
حقوقي رخ داد كه با پا گرفتن انديشه هاي سياسي دربارة 
دولت همزمان بود. در حوزة سياست، ضرورت دفاع از 
حكومت مستقل و مطلق كه راه را بر آشوبهاي داخلي 
انديشمندان  از  بسياري  براي  ببندد،  بيگانگان  تازش  و 
ثابت شده بود. بدين سان، ضرورت حكومت فرمانروايان 
سلطنتي توجيه شدني مي نمود و نزد خردمندان، پذيرش 
جامعه  در  آشوب  گسترش  از  برتر  بدكار،  فرمانروايان 
دانسته مي شد. فيلسوفان حقوق و سياست نيز به تمهيد 
چنين  در  هابز  توماس  پرداختند.  الزم  فكري  مباني 
در  و  مي كرد  دفاع  لوياتان9  حكومت  از  هوايي  و  حال 
ترجمان  را  قانون  جان آوستين10  فيلسوفان حقوق،  ميان 
 (Marmor, 2001, .خواست و ارادة فرمانروا مي دانست

p.40-42)

همخوان  زمانه  اوضاع  با  انديشه ها  سير  رفته،  رفته 
شد: با ابداع نظرية قرارداد اجتماعي، سخن از حكومت 
مردم بر مردم به دست نمايندگان آنها به ميان آمد. ولي 
اين تحول نتوانست شالودة نظرية اراده گرايي را دگرگون 

اشخاص  ناگزير  نيز  دموكراتيك  نظامهاي  در  زيرا  كند، 
معيّني بايد بعنوان فرمانروا زمام كارها را به دست گيرند 
و بر ديگران حكم رانند. اين است كه در فلسفة حقوق 
ارادة  و  سياسي  فرمانروايان  اقتدار  مقولة  نيز  معاصر 
از  را  خود  عملي  فايدة  و  مي شود  مطرح  قانونگذاران 

دست نداده است.
2. موانع پذيرش تأثير ارادة قانونگذار در وضع قوانين

برپاية آنچه گذشت، نقش ارادة فرمانروايان در ادارة 
كشور، در حقوق امروز واقعيتي انكارناپذير است. ولي، 
دشوار  را  حقيقت  اين  پذيرش  چيز،  هر  از  پيش  آنچه 
مي كند، تبيين وجود اراده براي اشخاص حقوقي است. 
سخن گفتن از ارادة دولت، به معناي حاكميت سياسي 
بعنوان  مقننه  قوة  و  قلمرو كشور  در  بالمنازع  قدرت  و 
چنان كه  مي آيد.  به نظر  دشوار  آن،  تشكيالت  از  بخشي 
مي دانيم، شخصيت حقوقي امري اعتباري و فرضي است 
حقوقي  شخص  نتيجه،  در  است.  كرده  اعطا  قانون  كه 
وجود حقيقي و خارجي ندارد و از همين رو، بحث از 
منتفي  تبعًا و موضوعًا  براي چنان شخصي  اراده  وجود 

است.
دشواري  اين  پس  از  حقوقدانان  همه،  اين  با 
مستقِل  شخصيت  سويي  از  حقوق،  علم  در  برآمده اند. 
اشخاص حقوقيـ  اعم از شخص حقوقي حقوق عمومي 
مانند دولت و شخص حقوقي حقوق خصوصي همچون 
ارادة  ديگر،  سوي  از  و  است  شده  پذيرفته  ـ  شركتها 
منزلة  به  حقوقي  شخص  نمايندگان  گروهي  يا  فردي 
ارادة شخص حقوقي دانسته مي شود. از اين رو، اشخاص 
حقوقي  كارهاي  بگيرند،  تصميم  مي توانند  نيز  حقوقي 
بايد  را  آنها  نمايندگان  كنند؛  قانونگذاري  انجام دهند و 
دست و زبان اشخاص ياد شده به شمار آورد. (كاتوزيان، 

1379،ص57-61)
بدين سان، نظرية نمايندگي گره از كار مي گشايد: اگر 
در رابطة اشخاص حقيقي نماينده مي تواند به جاي اصيل 
اعالم اراده كند و تصدي امور او را به عهده گيرد، اين 
از جانب اشخاص حقوقي  كاركرد در فرِض نمايندگي 
نيز محقق است. از اين رو، بايد گفت: در تحقق نمايندگي 
تفاوتي نيست كه اصيل شخص حقيقي باشد يا حقوقي 
و در هر صورت، نماينده مي تواند به جاي او عمل كند 

و تصميم بگيرد.
جمعي  تصميم گيري  نهادهاي  دربارة  اين،  وجود  با 
در  كه  است  اين  واقعيت  مي آيد:  پيش  ديگر  ايرادي 
نظامهاي دموكراتيك، برخالف نظام سلطنتي، قانونگذار 

● نقش ارادة فرمانروايان در ادارة كشور، در حقوق 
امروز واقعيتي انكارناپذير است. ولي، آنچه پيش 
از هر چيز، پذيرش اين حقيقت را دشوار مي كند، 
است.  حقوقي  اشخاص  براي  اراده  وجود  تبيين 
حاكميت  معناي  به  دولت،  ارادة  از  گفتن  سخن 
سياسي و قدرت بالمنازع در قلمرو كشور و قوة 
مقننه بعنوان بخشي از تشكيالت آن، دشوار به نظر 
مي آيد. چنان كه مي دانيم، شخصيت حقوقي امري 
اعتباري و فرضي است كه قانون اعطا كرده است. 
در نتيجه، شخص حقوقي وجود حقيقي و خارجي 
براي  اراده  وجود  از  بحث  همين رو،  از  و  ندارد 

چنان شخصي تبعًا و موضوعًا منتفي است.
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و  مجلس  نمايندگان  آن،  از  گذشته  نيست.  تن  يك 
با تخصصهاي گوناگونند  اعضاي هيأت دولت گروهي 
كه در بيشتر موارد تجربه و تحصيالت مرتبط با سمت 
و  قوانين  دربارة  آنان  اظهارنظر  اين رو،  از  ندارند.  خود 
بيهوده  تخصصي  و  فني  امور  به  مربوط  آيين نامه هاي 

مي شود و رأي ايشان درست به نظر نمي رسد.
تعّدد  و  تفاوت  سويي،  از  گفت:  مي توان  پاسخ  در 
و  سازگار  اجتماعي  مسائل  گوناگوني  با  تخصصها 
الزمه زندگي جمعي است. از اين رو، نه تنها اين امر از 
معايب محسوب نمي شود بلكه برعكس، مزيتي مطلوب 
اجتماعي  مسائل  بسياري  كه  معنا  بدين  مي آيد؛  به شمار 
كه دولتمردان درباره آنها رايزني و تصميم گيري مي كنند، 
از تخصص همه آنان دور نيست؛ براي نمونه، در مراحل 
تصويب قوانين و آيين نامه ها درباره كارهاي پزشكي بايد 
از نظر پزشكان و كارشناسان در اين رشته بهره گرفت. 
حال چنانچه پاره اي از نمايندگان و دست اندركاران تدوين 
عمل  بيشتري  دقت  با  باشند،  پزشك  مزبور،  مقررات 
خواهند كرد. از سوي ديگر، نمايندگان غيرمتخصص در 
زمينة قانون معيّن، براي اعالم رأي خود از رايزنان خبره 
بازي  را  خود  حقيقي  نقش  بدين سان  و  مي گيرند  بهره 
مي كنند. بدين سان مي توان گفت كه رأي هر نماينده در 

مجلس، اعالم نظر تخصصي او است.
ممكن است گفته شود: قانوني كه تصويب مي شود 
مصوبة مجلس است، نه بيانگر ارادة اكثريت شهروندان. 
براين پايه، چگونه مي توان ارادة اكثريت را به منزلة ارادة 
با  باشد،  معقول  هم  اگر  كه  امري  دانست.  قانونگذار 
واقع سازگار نيست (Marmor, 1999, p. 340) با وجود 
اين مفهوم معقوِل ارادة اكثريت تا اندازه اي از اين ايراد 
مي كاهد و امكان اجماع اهل خبره، آنرا رفع مي كند و در 
اعتبار رأي جمعي ممكن مي شود؛  مبناي  نتيجه، توجيه 

خرد جمعي ترجمان همين حقيقت است.
3. مفهوم پيروي از ارادة قانونگذاران

قانونگذاران  ارادة  اينكه وجود  با  نويسندگان  برخي 
قانونگذاري  فرايند  در  آنرا  تأثير  ولي  نشده اند،  منكر  را 
در  كه  است  اين  واقعيت  اينان:  ديد  از  نمي پذيرند. 
سخن  قانون  حاكميت  از  جديد  حقوقي  نظريه هاي 
خود  فرمانروايان  معاصر  سياسي  گفتمان  در  و  مي رود 
را خدمتگزار شهروندان و مجري قانون معرفي مي كنند. 
فرمانروايان،  پيشين  ابّهت  از  شدن  كاسته  با  بدين سان، 
نمايندگان  قانونگذاري  و  حكمراني  نقش  بر  پافشاري 
ملت مفهومي نخواهد داشت. گذشته از آن، اين تحول 

ارادة  از  كه  مي يابد  واقعي  معناي  صورتي  در  بزرگ 
(op. نيايد  ميان  به  سخني  فرمانروايان  و  قانونگذاران 

.(cite,p.423-432

تصور  گفته اند:  عقيده  اين  رّد  و  نقد  در  ديگران 
ارادة  به  آن  بي انتساب  قانون،  براي  اقتدار  و  مرجعيت 
قانونگذار، اگر ناممكن نباشد، دست كم خطرناك است؛ 
تأكيد كنيم و  قانون  انتزاعي و مجرد  بر قدرت  اگر  چه 
آنرا به دستهاي نامرئي نسبت دهيم، زمينة راز آلودگي و 
ابهام در خاستگاه اقتدار قانون فراهم مي شود؛ بي گمان، 
هرچه قانون  از ارادة قانونگذار جدا شود، خلق افسانه و 
اسطوره به آساني امكانپذير مي شود و در نتيجه، تجربه 
شد  خواهد  زنده  دوباره  طبيعي  قانون  تقدس  تاريخي 
(Marmor, Ibid, p.89)؛ باوري كه چنگ زدن به دامن 

آن، امكان سوء استفاده از قانون را در گذر سده ها فراهم 
و  قهري  منشأ  به  باوري  ساية  در  چنان كه  است؛  كرده 
طبيعي قوانين، تفسير آن از دسترس فهم و انديشه دور 
دانسته  ناممكن  ناكارآمد،  قانون  تغيير  حتّا  و  بود  مانده 

مي شد.
افزون بر اين، سخن گفتن از حاكميت قانون، بحث 
در  سياسي  قدرت  نمي كند.  بيهوده  را  قانونگذار  ارادة 
جهان كنوني، برخالف گذشته، مفهوم مكانيكي ندارد و 
شهروندان امروز بي آنكه خود را همچون برده و رعيت 
به  ببينند،  فرمانبري  از  ناگزير  و  ناتوان  ارباب  برابر  در 
آنان  كه  مي كنند  پيروي  سياسي  دولتمردان  از  دليل  اين 
را خردمندتر و داناتر مي دانند و باور دارند كه آنان بهتر 
كند.  به خير و صالح جامعه عمل  مي تواند  ديگران  از 
به ديگر سخن، مردمان از دستور كارشناس به اين دليل 
پيروي مي كنند كه آنرا موافق عقل سليم مي بينند، هرچند 
و  نيايد  راست  خبرگان  نظرهاي  برخي  است  ممكن 

مستقِل  شخصيت  سويي  از  حقوق،  علم  در   ●
اشخاص حقوقي ـ اعم از شخص حقوقي حقوق 
حقوق  حقوقي  شخص  و  دولت  مانند  عمومي 
پذيرفته شده است  ـ  خصوصي همچون شركتها 
و از سوي ديگر، ارادة فردي يا گروهي نمايندگان 
حقوقي  شخص  ارادة  منزلة  به  حقوقي  شخص 
نيز  حقوقي  اشخاص  اين رو،  از  مي شود.  دانسته 
انجام  حقوقي  كارهاي  بگيرند،  تصميم  مي توانند 
دهند و قانونگذاري كنند؛ نمايندگان آنها را بايد 

دست و زبان اشخاص ياد شده به شمار آورد.
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پاره اي از تصميمات آنان به مصلحت نينجامد. بدين سان، 
از سمت  فرمانروا  دانسته شدن هويت شخصي  با جدا 
فرمانروايي او، مفهوم مرجعيت از قدرت خام (= زور) 

.(Ibid, p. 84-92) متمايز مي شود
ارادة  به  داشتن  باور  كه  پنداشت  نبايد  بدين سان، 
آنهاست.  مطلق  اقتدار  پذيرش  با  مالزم  قانونگذاران، 
پذيرش قانون بعنوان برآيند تصميم قانونگذاران، تنها  در 
همين اندازه پذيرفته است كه قانونگذاري در كليت آن 
متبوعي  و  تابع  دوسوية  ارتباط  از  گرفته  مايه  فرايندي 
از  پيروي  دليل  ولي،  اوست.  پيروان  و  قانونگذار  ميان 
و  تخصص  كه  او  ارادة  يا  خام  قدرت  نه  قانونگذار، 
اين رابطه فرمانبري و  بنابراين، آنچه در  دانايي اوست. 
فرمانروايي اهميت دارد، نه شخصيت و هويت قانونگذار 
به  معني  همين  در  چنان كه  اوست؛  سمت  و  نقش  كه 
در  مي شود.  عمل  كارشناسان  ديگر  و  پزشك  دستور 
نتيجه، رجوع به ارادة قانونگذار، مفهومي موّجه و معقول 

.(Ibid) مي يابد
4. ترديد در نقش اراده در قانونگذاري

دسته اي ديگر از انديشمندان، گرچه حقايق يادشده 
با  بودن آن  انكار نمي كنند، ولي در همخوان  را  باال  در 
واقعيت ترديد دارند. از ديد آنان، قانونگذاران همچون 
ديگر سياستمداران، بيشتر اراده اي از خود ندارند و حتّا 
گاه نقششان تنها اين است كه مجري آراي ديگران باشند 
وابسته اند،  آن  به  كه  را  گروهي  يا  حزب  نقشه هاي  و 
زيادي  اندازة  تا  واقعيت  اين  پذيرش  درآورند.  اجرا  به 

بيهوده  را  نمايندگان  خواستهاي  و  ضماير  در  كاوش 
مي گرداند و در برابر، اين انديشه را تقويت مي كند كه 
حكومت واقعي در جامعه با قانون است نه با قانونگذار 

.(Ibid,p.444-447)

كه  شود  يادآوري  است  كافي  نظر  اين  تأييد  در 
ارادة  با  ارتباطي  قانون  تفسير  و  فهم  امروز،  حقوق  در 
اختيار  داشتن  با  كنوني  دادرسان  ندارد.  قانونگذاران 
قانون  استدالل،  نيروي  بر  تكيه  با  و  تفسير و تشخيص 
را از ناقانون باز مي شناسند. دادرسان امروز بر اين نكته 
ارادة  يافتن  به دنبال  معموالً  ما  كه:  مي كنند  پافشاري 
ما  نيست.  درست  كامًال  كار  اين  اما  هستيم،  قانونگذار 
پي  در  بلكه  نيستيم،  قانونگذار  منظور  دنبال  به  واقعًا 
رسيدن به معنايي درست براي آنچه او گفته است هستيم 

(mc leod, 1992,p.261)

از  گفتن  سخن  اينكه  از  گذشته  فضايي،  چنين  در 
آن،  احراز  بر  پافشاري  و  قانونگذاران  اقتدار  و   اراده 
بيهوده مي نمايد، بلكه ارادة قانونگذار نيز مفهوم خود را 
از دست مي دهد. پس بايد پذيرفت كه همه چيز به قانون 
باز مي گردد و دادگاهها و ديگر نهادهاي رسمي، مجري 

قانونند تا كارگزار ارادة قانونگذاران.
5. اثبات تأثير ارادة قانونگذار در مقام وضع قانون

توجه به واقعيتهاي سياسي و تأمل در فرايند تفسير 
را  اراده گرايي  نظرية  مخالفان  ايراد  اندازه اي  تا  حقوقي، 
انكار  نتايج  برخي  پذيرش  همه،  اين  با  مي نمايد  مّوجه 
ارادة قانونگذاران دشوار است. از جمله اينكه نفي كلي 
با  تنها  نه  كشور  ادارة  در  او  نقش  و  قانونگذار  ارادة 
منطق حقوق اساسي و تفكيك قوا ناسازگار است، اين 
بي تأثير  وجود  با  كه  مي گذارد  بي پاسخ  نيز  را  پرسشها 
بودن ارادة قانونگذار، چرا نظام مردم ساالري و انتخاب 
افراد اصلح براي سمتهاي اجرايي و قانونگذاري تاكنون 
اينكه  با  شهروندان  كه  است  چگونه  است؟  يافته  دوام 
مي دانند قانونگذاران نقشي در ادارة كارها ندارند، سعي 

در انتخاب افراد شايسته براي اين سمت دارند؟
برخي  كه  است  شده  سبب  دغدغه ها  همين  گويا 
نويسندگان با ميانه روي بكوشند دو مسأله متمايز و در 
همان حال مرتبط را از هم جدا كنند. برپاية اين نظر، دو 
مسألة وضع قانون و تفسير آنرا نبايد با هم آميخت. منطق 
قاعدة  از  قانون  تفسير  و  قانونگذاري  مقام  دو  بر  حاكم 

واحدي پيروي نمي كند.
قانون،  تفسير  مقام  در  قانون گذار  ارادة  نقش  به 
تفسير  از  گفتن  سخن  از  پيش  ولي  پرداخت،  خواهيم 

ارادة  به  داشتن  باور  كه  پنداشت  نبايد   ●
مطلق  اقتدار  پذيرش  با  مالزم  قانونگذاران، 
تصميم  برآيند  بعنوان  قانون  پذيرش  آنهاست. 
قانونگذاران، تنها  در همين اندازه پذيرفته است 
كه قانونگذاري در كليت آن فرايندي مايه گرفته 
از ارتباط دوسوية تابع و متبوعي ميان قانونگذار 
و پيروان اوست. ولي، دليل پيروي از قانونگذار، 
دانايي  او كه تخصص و  ارادة  يا  نه قدرت خام 
و  فرمانبري  رابطه  اين  در  آنچه  بنابراين،  اوست. 
هويت  و  شخصيت  نه  دارد،  اهميت  فرمانروايي 
در  اوست؛ چنان كه  و سمت  نقش  كه  قانونگذار 
همين معني به دستور پزشك و ديگر كارشناسان 
عمل مي شود. در نتيجه، رجوع به ارادة قانونگذار، 

مفهومي موّجه و معقول مي يابد.
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موضوعه  قانون  كه  شود  ثابت  بايد  حقيقت  اين  قانون، 
ساختة ارادة قانونگذاران است نه ساختة دستهاي پنهان و 
راز آلود. براي اثبات اين نظر ساده ترين راه آن است كه 
دموكراسي  شود: سرشت  گفته  دموكراتيك  استداللي  با 
ارادة نمايندگان ملت،  مقتضي و مؤيّد آن است كه جز 
در  استدالل،  اين  باشد.  نداشته  حكومت  ديگر  قدرتي 
مقام ارائه نظريه عمومي ناتمام است و دست كم دربارة 
كار  به  ـ  وجود  فرض  به  ـ  دموكراتيك  غير  نظامهاي 

.(George, 1996, p,258) نمي آيد
نيز  عقلي  مبناي  دادن  دست  به  اين،  وجود  با 
حكومت،  نوع  از  گذشته  نيست:  دشوار  باره  اين  در 
گروه  يا  شخص  يك  به  قانونگذاري  قدرت  واگذاري 
مي شود  محّقق  زماني  خود،  حقيقي  معناي  در  معيّن، 
باشد  قوانيني  همان  جامعه  بر  حاكم  حقوقي  قواعد  كه 
به سخن  كرده اند.  اراده  و  مزبور وضع  قانونگذاران  كه 
معين،  نهادي  به  قانون  وضع  اختيار  واگذاري  با  ديگر، 
همگان مي پذيرند كه قواعد مصوب آن نهاد بيانگر اراده 
مخالف  فرض  تصور  كه  درحالي  است؛  او  و خواست 
بود: چگونه مي توان  بسيار شگفت آور خواهد  معنا  اين 
با  ارتباطي  قانوني كه تصويب مي شود هيچ  تصور كرد 
نباشد  چيزي  همان  واقع  در  و  نداشته  قانونگذار  ارادة 
تنها  فرض،  اين  تحقق  است.  مي  خواسته  قانونگذار  كه 
كه  بود  خواهد  سازگار  واقعيت  با  و  ممكن  درصورتي 
مي كند  وضع  قانون  بعنوان  آنچه  از  يكسره  قانونگذار 

.(Ibid) بي خبر باشد
بنابراين، تأثير واقعي و نقش حقيقي ارادة قانونگذار 
در مقام وضع قانون نمودار مي شود: چه كسي مي تواند 
انكار كند كه قانونگذار با وضع و نسخ قوانين، پيوسته 
در كار تكميل و اصالح نظام حقوقي است؟ آيا مي توان 
با پذيرش ايدة غير ارادي بودن عمل قانونگذاري، چنين 
ادارة  بي گمان،  گرفت؟  ناديده  را  مهمي  كاركردهاي 
نظامهاي حقوقي با قانونگذاران است و انجام دادن چنان 

وظيفه خطيري، بي داشتن اراده ناممكن مي گردد.
و  احكام  جزئيات  از  قانونگذاران  كه  است  درست 
مقررات قانوني كه تصويب مي كنند آگاه نيستند، ولي اين 
نبايد دليلي بر نفي ارادة قانونگذار و تأثير آن در وضع 
انتظار  قانونگذار  از  بيهوده است كه  قانون دانسته شود. 
داشته باشيم به همه مواد قانون اشراف و دقت نظر داشته 
باشد. چه بسا كليات قانون به موجب ماده واحده اي در 
صحن مجلس مطرح و دربارة آن رأي گيري مي شود و 
بدين سان، آنچه ماهها در كميسيونهاي تخصصي بررسي 

و دربارة آن رايزني شده است، يك روزه به تصويب رسد. 
ولي حتّا در چنين مواردي، قانونگذار با كمك كارشناسان 
به  رسيدن  براي  آماري  و  علمي  داده هاي  اعتماد  به  و 
كه  هنگامي  نمونه،  براي  مي گذارد،  قانون  معين  هدفي 
يا  مي شود  وضع  كاالها  بهاي  كاهش  منظور  به  قانوني 
زماني كه با افزايش بزهكاري در جامعه، قانونگذار كيفر 
برخي بزه ها را سنگين تر مي كند. بي گمان، قوانين ناظر بر 
اين امور براي رسيدن به هدف قانونگذاران در هر مورد 
تصويب مي شود. معناي ارادي بودن وضع قانون همين 
خواستهاي  و  هدفها  به  رسيدن  براي  قانونگذار  است: 
خود، قانون الزم در هر زمينه را تصويب مي كند و قانون 
وضع شده همان است كه قانونگذار مفاد آن را اراده كرده 

(Op.Cite,p.258-259) است
همين قاعده دربارة تصميمات سياسي سران كشور 
سو  همان  به  كشور  كارهاي  اين رو،  از  مي آيد.  راست 
مي رود كه آنان خواسته اند. پس نيرويي ناپيدا و رازآلود 
يا  كاستيها  نمي توان  و  ندارد  دخالت  كشور  ادارة  در 
بر  البته  داد.  نسبت  موهوم  پديده هايي  به  را  نارساييها 
فنون  و  سياسي  معادالت  آنچه  افزود:  بايد  حقايق  اين 
ديپلماسي خوانده مي شود در اين زمينه بي تأثير نيست و 
اين واقعيت را تأييد مي كند كه شهرياري و كشورداري 
آيين  و  است  فني  و  تخصصي  كارها،  ديگر  همچون 
بلندپاية  مديران  و  تصميم گيرندگان  دارد.  را  خود  ويژة 
و  قوانين  راه وضع  از  الزم  تصميمات  گرفتن  با  كشور 
مسائل  فتق  و  رتق  به  مناسب  و  سودمند  آيين نامه هاي 
جامعه مي پردازند و اين مهم تنها به علت شايستگي و 

● قواعد حقوقي، برخالف عادتها، جنبة هنجاري 
دارد. از همين رو، انحراف از قاعده، فردِ خاطي را 
در معرض توبيخ و سرزنش ديگران قرار مي دهد 
و بدين سان، تكليف فرد در برابر ديگران روشن 
را  درست  رفتار  مرزهاي  بايد  همگان،  مي شود. 
فرد  كه  است  ديگران  حق  اين  و  كنند  رعايت 
مي دارد.  وا  اجتماعي  تكليف  دادن  انجام  به  را 
بدين سان، در برابر هر تكليف، حقي است و همين 
آنرا  اجراي  مطالبة  اجازة  كه  است  تكليف  جنبة 
به  عادت  صرف  كه  درحالي  مي دهد؛  ذينفع  به 
اطاعت از فرمانروا نمي تواند حقي براي او ايجاد 
تكليف  و  حق  مفاهيم  توجيه  از  عادت  و  كند 

ناتوان است.
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مهارت آنان به عهدة شان گذاشته شده است؛ همچنان كه 
مقتضيات ويژة خود  قانون،  تفسير  آيين قضاوت و فن 
را دارد. با پرداختن به مقولة تفسير و مقايسة آن با مقام 

قانونگذاري اين بخش را به پايان مي بريم.
6. طبيعت ويژة مقام تفسير قانون

كاري  قانونگذاري  كه  كرد  انكار  نمي توان  اينكه  با 
در  قانونگذار  ارادة  از  گفتن  سخن  ولي  است،  ارادي 
موضع تفسير قانون نارواست؛ بدين معنا كه به مقتضاي 
نه  است  استدالل  و  عقل  كارگزار  مفسر  تفسير،  طبع 
اينكه فرمانبردار اراده و مقهور قدرت باشد. مقام تفسير، 
جايگاه تحكم و تلقين نيست؛ در دنياي تفسير، انديشه و 
فهم فرمانروايي مي كند و از همين رو، تكليف بر قاضي 
كه قانون را به گونه اي معين و در معنايي ويژه بفهمد، 
نه ناممكن كه بيهوده است؛ معني و داللت را تنها با فهم 
و فطانت بايد دريافت (جعفري تبار، 1383،ص132). نيز 
بيهوده است كه گفته شود قانونگذار قصد دارد قانون به 
شيوه اي معين تفسير شود. براين پايه، برحسب طبيعت 
قانون  درست  معناي  به  رسيدن  پي  در  مفسر  تفسير، 
است، نه در جستجوي قصد و ارادة قانونگذار (ميرزائي، 
1390، ص 191-171). درست مطابق اين مبناست كه با 
استداللي موّجه مي توان معناي قانون را از ظاهر الفاظ آن 

دور كرد و به حقيقت و روح قانون نزديك.
تفسير يك متن، همانا تبيين و فهماندن آن است. فرق 

نمي كند موضوع آن چه باشد؛ قانون، قرارداد يا هر متن 
ديگر. كار مفسر منحصر است به نشان دادن معنا و بيان 
كردن مفهوم كالم. ادعاي مفسر در كار خود اين نيست 
كه معناي متن را از ديدگاه فردي معين يا مخاطباني ويژه 
كالم  معناي  بيان  تنها  مي دهد  انجام  او  آنچه  كند.  بيان 
نمي تواند  متن  يك  شود:  گفته  كه  است  بيهوده  است. 
معنايي جز آنچه شخص معين درنظر دارد، داشته باشد. 
همچنين، اين گفته كه متن معنايي جز مراد متكلم يا آنچه 
درست  معناي  است.  پوچ  نمي كند،  افاده  كرده  اراده  او 
كالم كه در نتيجة تفسير به دست مي آيد، همانا محصول 
فهم مشترك و مورد توافق اهل عقل است؛ هدف تفسير 
فهم  قابل  معناي  و  مشترك  نتيجه  همين  به  رسيدن  نيز 
خواهد  پذيرفتني  تفسيري  بنابراين  است.  همگان  براي 
بود كه مايه اقناع مخاطبان شود و بدين منظور بايد با فهم 

.(Op.Cite,p.253) عموم يا اكثريت موافق باشد
در نتيجه، مفاد قانون يا مراد و منظور قانونگذار در 
پس پردة الفاظ پنهان و بر ما پوشيده است و رسيدن به 
آن ممكن نيست مگر پس از تفسيري موجه و معقول؛ 
فهم  كه  قانونگذار،  ارادة  نه  تفسيري  چنين  معيار  ولي، 
اهل عرف و عقل است. از همين رو، الفاظ عقود محمول 
ارادة  به  دستيابي  بدين سان،  عرفيه.  معاني  بر  است 
تفسير  قانون ممكن مي شود و  تفسير  از  قانونگذار پس 
تنها به ياري استداللهاي حقوقي ميسر است. همچنين، 
ارادة قانونگذار نقشي در تفسير قانون ندارد و به عبارت 
دقيقتر، كشف اين اراده را نمي توان بعنوان يك شيوه يا 
متد تفسيري تلّقي كرد (Op.Cite,p.269-272) زيرا ارادة 
قانونگذار متأخر بر تفسير است و پس از تفسير قانون 

به دست مي آيد.
7. تمايز قواعد وضع و تفسير قانون

دربارة ريشة تفاوت دو مقولة وضع و تفسير قانون 
كرده اند،  نويسندگان تصريح  برخي  بايد گفت: چنان كه 
مي توان از يك ديدگاه، علم حقوق را به مفاهيم مرتبط با 
اراده و عقل تقسيم و نظريه هاي مربوط به هر يك را از 
هم جدا كرد: مكتب اثبات گرايي از ديد قدرت يا اراده به 
حقوق مي نگرد و عنوان «حقوق موضوعه» قواعد وضع 
شده به دست انسان را توصيف مي كند. در برابر، حقوق 
به  الهي  و  طبيعي  معيارهاي  كشف  از  طبيعي  يا  فطري 
برگرفتن  نظريه،  اين  هدف  مي گويد؛  عقل سخن  ياري 
و  است  برتر  ارزشهاي  و  كلي  اصول  از  قواعد حقوقي 
بدين سان مي خواهد قانون موضوعه را به ترازوي عقل 

.(Bix, 1996.p52) ارزيابي كند

دست  به  نه  قانون،  و  حقوق  زندگي  ادارة   ●
است.  حقوقي  قواعد  نيروي  به  كه  اشخاص 
بويژه  گفته اند:  پژوهشگران  برخي  كه  همان گونه 
قواعد  دروني  جنبة  بر  هارت  تأكيد  به  توجه  از 
حقوقي، كليد فهم نظرية او دربارة استمرار قانون 
تغيير  با  مي آيد؛  به دست  حقوقي  نظام  دوام  و 
حكومتها زندگي حقوق دچار وقفه نمي شود، زيرا 
همچنان قواعد و الگوهايي رفتاري وجود دارد كه 
نقض آنها با نكوهش و انتقاد از سوي شهروندان 
روبه رو مي شود، هرچند واضع آن قواعد، ديگر در 

مسند فرمانروايي نباشد. 
دوام  الزمة  حقوق،  زندگي  استمرار  نتيجه،  در 
زندگي جمعي است و اين واقعيت اقتضا مي كند 
كنندة  آنكه وضع  از  پس  حتا  قواعد حقوقي  كه 
آنها ديگر سمتي در نظام حقوقي ندارد، الزم االجرا 

باشد.
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و  قدرت  از  برخاسته  مصوبه،  و  تصميم  همچنين، 
اراده است، ولي تحليل و تفسير محصول عقل و استدالل 
به شمار مي آيد. نيز، دستور مقام قانوني در حقوق اداري، 
تصويب قانون در حقوق عمومي و انشاء عقد و ايقاع در 
حقوق خصوصي از مظاهر اعمال اراده است. در برابر، 
عنصر برتر در آراي قضايي، عقل و استدالل است؛ تفسير 
قانون و قرارداد جوالنگاه عقل است؛ تفسير قرارداد يك 
آن  در  اصلي  كارگزار  كه  است  عقلي  ـ  تحليلي  فرايند 
فهم و استدالل است تا خواست و ارادة طرفهاي عقد. 
ارادة  از  گفتن  سخن  قانون،  تفسير  در  به همين سان، 
قانونگذار چندان دقيق نيست. قاضي نيز همچون ديگر 
مفسران با استدالل و برهان به نتيجه مي رسد، هرچند كار 
يا قصد طرفهاي  قانونگذار  ارادة  را جست وجوي  خود 

.(Op.Cite.p.115) عقد وانمود مي كند
را  قانون  از  عادالنه  تفسير  كه  نظريه اي  نتيجه،  در 
قانونگذار  ارادة  از  نشان  آنرا  كه  مي پذيرد  دليل  اين  به 
براي  عدالتخواهان  كه  است  ابزاري  واقع،  در  مي داند، 
دور ماندن از انتقادهاي پيروان مكتب تفسير لفظي به كار 

گرفته اند.
8. پيوند تفسير قانون با ارادة قانونگذار

از آنچه گذشت، اصالت مفهوم تفسير و استقالل مقام 
در  اين،  وجود  با  است.  ثابت  قانون  تصويب  از  تفسير 
تفكيك دو موضع تفسير قانون و تصويب آن مبالغه روا 
نيست و نبايد ميان قانون و ارادة قانونگذار جدايي افكند. 
نتيجة اصلي بحث از تفسير و ادعاي عمدة مخالفان نقش 
رسيدن  دستاويِز  به  كه  است  نهفته  نكته  اين  در  اراده، 
معقول  معناي  از  را  قانون  نمي توان  قانونگذار  ارادة  به 
آن دور كرد. ولي، پذيرش اين معنا مستلزم انكار ارادة 
قانونگذار نيست و تبيين مفهوم و كاركرد تفسير نبايد به 

نفي ارادة قانونگذار بينجامد.
اگر موضوع تفسير، قانون است، مراد قانونگذار نيز 
نيست؛  از آن جداشدني  مفاد سرشته است و  با متن و 
از  غير  چيزي  متكلم  مراد  كه  پذيرفت  مي توان  چگونه 
متن  از  كه  معنايي  هر  بدين سان،  باشد؟  او  معناي كالم 
نبايد  و  است  قانونگذار  مراد  همان  آيد،  به دست  قانون 
كرد  جستجو  قانون  مفاد  از  بيرون  را  قانونگذار  ارادة 
بي ارتباط  را  دو  اين  يا   (Harris, 1980, p.142-153)

انگاشت. ولي، از سوي ديگر نيز نمي توان به بهانة كشف 
ارادة متكلم هر انديشة سستي را به گويندة حكيم نسبت 
داد. به ديگر سخن، مفّسر مجاز نيست با توسل به ظاهر 
قانون و تظاهر به اجراي ارادة مقنن، از حقيقت قانون و 

روح آن كه با تفسيري موجه و معقول به دست مي آيد، 
قانونگذار  به  را  بي ارزشي  سخن  هر  و  شود  منحرف 

نسبت دهد.
است؛  باقي  به جاي خود  اصل همچنان  بدين سان، 
قانون محصول ارادة قانونگذار است و همين اراده پس از 
تفسير بايد اجرا شود. از اين رو، در تفسير قانون بايد ارادة 
قانون،  وضع  بي گمان  چه،  داشت.  محترم  را  قانونگذار 
كاري ارادي است (George,1996 p.257-259). گذشته 
قرار  تفسير  راهنماي  بايد  قانون  وضع  از  هدف  آن،  از 
گيرد و براي پي بردن به هدفهاي قانونگذار به مشروح 
اين،  مراجعه مي شود.  قانون  از تصويب  پيش  مذاكرات 
در حقيقت قرينه اي است كه توجه به خواست و ارادة 
قانونگذار را آشكار مي كند. بنابراين، آنچه الزم است در 
مقام تفسير قانون رعايت شود، پيروي از ارادة قانونگذار 
است اما، راه رسيدن به اين اراده جز تفسير نيست. ولي 
مراد  نمي توان  آن،  در  كه  است  گونه اي  به  تفسير  طبع 
قانونگذار از مفاد قانون را دريافت. از اين كه بگذريم، 
مي بندد.  واژه ها  با  بي پايان  بازي  بر  راه  تفسير،  قواعد 
قانون بايد همخوان با معناي معقول و مقبول تفسير شود؛ 
قاضي نمي تواند به دستاويز اين ادعا كه بهتر از ديگران 
به مراد قانونگذار دسترسي دارد، از تفسير به شيوه اي كه 
 Bix, Op.Cite,) فهم مشترك اقتضاء دارد منحرف شود

.(p.132

بخش دوم: تغيير قانونگذاران و ثبات قوانين
9. رويكرد سنتي

از  الهام  با  آوستين  جان  شد،  گفته  پيشتر  چنان كه 
«امر» را  انديشه هاي سياسي رايج در زمان خود، نظرية 
از  برآمده  قانون  او،  ديد  از  نهاد؛  بنا  حقوق  فلسفة  در 
سخن،  ديگر  به  است؛  سياسي  حاكم  خواست  و  اراده 
اجرا  داراي ضمانت  دستورهاي  از  است  عبارت  قانون 

وضع كنندة  مقام  اقتدار  از  فراتر  قانون  اعتبار   ●
حقوقي  قواعد  اعتبار  ديگر،  سخن  به  است.  آن 
مقام  سمت  به  وابسته  ايجاد  مرحلة  در  اگرچه 
تصويب كنندة آنها است ولي پس از اين مرحله، 
اعتبار قاعدة حقوقي از اقتدار مقام واضع آن جدا 
مي شود؛ اگر مي بينيم برخي قوانين مدتها پس از 
تصويب معتبر است، دليل اعتبار آنها اين است كه 
قوانين يادشده همچنان مورد پذيرش نظام حقوقي 

است.
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يا فرمانهاي متكي به تهديد كه از سوي فرمانروا صادر 
مي شود و قانونگذار حكمراني مطاع است كه خود مطيع 
كسي ديگر نيست. افزون بر آن، از ديد آوستين، مبناي 
اعتبار قانون چيزي نيست جز عادت مردمان به پيروي 
و   52 1383، ص  (جعفري تبار،  قانونگذار  فرمانهاي  از 

بعد).
از همين جا يكي از پيامدهاي ناخوشايند نظرية «امر» 
آشكار مي شود. برپاية آنچه اچ ال اي هارت11 تبيين كرده 
پذيرفت  مي توان  دشوار  «امر»،  نظرية  بر  تكيه  با  است، 
مدتها  است،  كرده  وضع  پيشين  فرمانرواي  كه  قوانيني 
پس از كنار رفتن او همچنان معتبر باشد؛ زيرا نمي توان 
گفت كه مردمان هنوز به فرمانبري از فرمانرواي بركنار 
آن،  از  گذشته  دارند.  عادت  رفته  اين جهان  از  يا  شده 
نمي توان تأييد كرد كه مردمان از روي عادت از نخستين 
فرمان قانونگذار يا فرمانرواي تازه اطاعت مي كنند. چه، 
با سر كار آمدن فرمانرواي تازه، مدتها بايد انتظار كشيد 
تا عادت به اطاعت از او پا گيرد. از همين رو، ناگزير بايد 
زمان  تا  و  فرمانروا  يافتن  تغيير  درصورت  كه  پذيرفت 
پيدا شدن عادت به اطاعت از فرمانرواي تازه، قانوني در 
جامعه حاكم نيست: منشاء اعتبار قوانين پيشين از ميان 
رفته و مبناي اعتبار قوانين تازه هنوز شكل نگرفته است 

.((Hart,1997,p.53-60

از ديد هارت، ريشة نارسايي نظرية «امر»، به كارگيري 
به  عادت  دستور،  از  پيروي  چون  مفاهيمي  و  ايده ها 
اطاعت و ارتباط دادن قاعدة حقوقي به تهديد و قدرت 
خام است. چنان مفاهيمي از تبيين ماهيت قانون ناتوان 
از  با جهان مادي و  اموري مرتبط  آنها  است. چه، همة 
جمله وقايع خارجي است، درحالي كه قوانين، برآمده از 

.(Ibid) عالم اعتبار است و خود جهاني ديگر دارد

قواعد حقوقي، برخالف عادتها، جنبة هنجاري دارد. 
از همين رو، انحراف از قاعده، فردِ خاطي را در معرض 
بدين سان،  و  مي دهد  قرار  ديگران  سرزنش  و  توبيخ 
همگان،  مي شود.  روشن  ديگران  برابر  در  فرد  تكليف 
حق  اين  و  كنند  رعايت  را  درست  رفتار  مرزهاي  بايد 
ديگران است كه فرد را به انجام دادن تكليف اجتماعي 
تكليف، حقي است  برابر هر  در  بدين سان،  وا مي دارد. 
و همين جنبة تكليف است كه اجازة مطالبة اجراي آنرا 
به ذينفع مي دهد؛ درحالي كه صرف عادت به اطاعت از 
فرمانروا نمي تواند حقي براي او ايجاد كند و عادت از 

.(Ibid) توجيه مفاهيم حق و تكليف ناتوان است
10. انديشه هاي نو

و  نقص  حقوقي»12  قاعدة  «ايدة  شد،  گفته  چنان كه 
نارساييهاي نظرية «امر» را ندارد و از همين رو، مي تواند 
مفهوم حقوق و قانون را تبيين و توجيه كند. براين پايه، 
در همة نظامهاي حقوقي، اقتدار و حاكميت تابع حقوق 
و قاعدة حقوقي است و با ارجاع به چند قاعده به آساني 
مي توان اشخاص معيّن را بعنوان فرمانروا برگماشت يا 
برگزيد. گذشته از اينها، در نظامهاي مردمساالر، برخالف 
آنچه آوستين مي گفت، تصور فرمانروايي كه مطاع مطلق 
و غيرمطيع باشد ممكن نيست؛ درحالي كه با ايدة قاعده 
حقوقي به آساني مي توان اين واقعيت را تبيين كرد كه 
قانونگذاران امروزي در محدودة قانون و قواعدي كه به 

آنها اقتدار بخشيده داراي اختيارند.
هارت با بهره گيري از تمثيل قواعد بازيهاي ورزشي 
كه به گونة  يكسان بر بازيكنان و داوران حكومت مي كند، 
معاصر  حقوقي  نظامهاي  در  را  قانون  حاكميت  مفهوم 
تبيين مي كند. از ديد او، بويژه با تكيه بر قانون اساسي 
سمت هاي  و  قانونگذاري  اختيار  آنچه  گفت:  مي توان 
قاعدة حقوقي  به هيأت حاكمه مي دهد،  را  ادارة كشور 
است (Ibid). از اين رو، حاكميت قانون به جاي حكومت 
قانونگذاران، در زمانة ما عين واقعيت است. افزون براين، 
و  هرگونه خودسري  فرصت  كشور  ادارة  قواعد  وجود 
خودكامگي را از فرمانروايان گرفته است و دست كم با 
استناد به قواعد مشخص مي توان آنان را از كجرويهاي 

احتمالي بازداشت و به اين جهت بازخواست كرد.13
افزون براينها، با پذيرش بستگي نداشتن اعتبار قانون 
به شخص فرمانروا، طبيعي است كه با تغيير قانونگذاران 
آسيبي به حكومت قانون نرسد. در اين باره نيز قياس از 
از  بهره گيري  با  او  به كمك هارت مي آيد.  بازي  قواعد 
اين تمثيل، مي گويد: واقعيت اين است كه تصميم داوري 

اصل  اين  حقوقي  نظامهاي  همة  در  امروزه   ●
بديهي دانسته مي شود كه هيچ قانونگذاري قدرت 
آيندگان  از  را  قوانين  در  بازنگري  اختيار  سلب 
بودن  تغييرناپذير  اعالم  همين رو،  از  و  ندارد 
قانون بي اثر است و ماية جاودانگي آن نمي شود 
و چنان كه برخي نويسندگان پذيرفته اند، كمترين 
فراهم  قانون،  شدن  اعالم  جاودانه  زيانبار  پيامد 
به  است.  عمومي  شورش  و  انقالب  زمينه  شدن 
به جاي دايمي  همين دليل، دقيق تر آن است كه 

بودن قانون، از موقت نبودن آن سخن برود.
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و قواعد بازي در نخستين دورة بازيهاي جام جهاني با 
دوره هاي بعد تفاوت چنداني ندارد، درحالي كه داوران 

.(Ibid) معموالً تغيير مي يابند
هرچند  است،  معتبر  همچنان  قانون  بدين سان، 
است  اين  مطلب  راز  باشند.  كرده  تغيير  قانونگذاران 
اشخاص  به دست  نه  قانون،  و  زندگي حقوق  ادارة  كه 
كه به نيروي قواعد حقوقي است. همان گونه كه برخي 
بر  تأكيد هارت  به  از توجه  بويژه  پژوهشگران گفته اند: 
دربارة  او  نظرية  فهم  كليد  قواعد حقوقي،  دروني  جنبة 
مي آيد14؛  به دست  حقوقي  نظام  دوام  و  قانون  استمرار 
نمي شود،  وقفه  دچار  حقوق  زندگي  حكومتها  تغيير  با 
دارد  وجود  رفتاري  الگوهايي  و  قواعد  همچنان  زيرا 
شهروندان  سوي  از  انتقاد  و  نكوهش  با  آنها  نقض  كه 
روبه رو مي شود، هرچند واضع آن قواعد، ديگر در مسند 

فرمانروايي نباشد (نجفي خواه، 1384،ص113).
در نتيجه، استمرار زندگي حقوق، الزمة دوام زندگي 
قواعد  كه  مي كند  اقتضا  واقعيت  اين  و  است  جمعي 
ديگر سمتي  آنها  كنندة  آنكه وضع  از  حقوقي حتا پس 
در نظام حقوقي ندارد، الزم االجرا باشد. براين پايه بايد 
آن  وضع كنندة  مقام  اقتدار  از  فراتر  قانون  اعتبار  گفت: 
در  اگرچه  حقوقي  قواعد  اعتبار  ديگر،  به سخن  است. 
آنها  كنندة  مقام تصويب  به سمت  وابسته  ايجاد  مرحلة 
از  حقوقي  قاعدة  اعتبار  مرحله،  اين  از  پس  ولي  است 
برخي  مي بينيم  اگر  مي شود؛  آن جدا  واضع  مقام  اقتدار 
قوانين مدتها پس از تصويب معتبر است، دليل اعتبار آنها 
اين است كه قوانين يادشده همچنان مورد پذيرش نظام 

.(Marmor,2001,p.105-106) حقوقي است
11. اصل موّقت نبودن قوانين

ممكن است از اين واقعيت كه در نظامهاي سياسي و 
حقوقي امروزي سمت قانونگذاري موقّت و براي مدتي 
محدود است،15 نتيجه گرفته شود كه اعتبار قوانين وضع 
شده از سوي نمايندگان هر يك از دوره هاي قانونگذاري، 
بايد محدود به همان دورة نمايندگي آنها باشد و از آن 

فراتر نرود.
در  نيست.  دشوار  چندان  نيز  مسأله  اين  حل 
نوشته هاي حقوقي مرسوم است كه از دايمي بودن قانون 
ياد مي شود (كاتوزيان، 1377، «الف» ص119) و حتا در 
برخي دانشنامه ها بر اين ويژگي قانون تصريح شده است 
(Dalloz encyclopedie juridique, TIV,p11)16. پاره اي 

نويسندگان درصدد تحليل و توجيه اين قاعده برآمده و 
رفتار  هدايت  اگر  اينان،  ديد  از  نمايانده اند.  آنرا  مباني 

براي  حقوقي  قاعده  است،  حقوق  اصلي  كاركرد  افراد 
تكفل اين وظيفه بايد شايستگي و براي رسيدن به اين 
هدف، ويژگيهايي داشته باشد؛ از جمله اينكه قانون بايد 
كمابيش پايدار و ثابت باشد؛ قانون نه تنها نبايد محدود 
كند؛  تغيير  زود  به  زود  نبايد  بلكه  شود  معين  زمان  به 
شهروندان بايد مطمئن شوند كه قانون اعتبار كوتاه مدت 
ندارد و موقت نيست، بلكه يك برنامه بلندمدت است؛ 
نشدن  دگرگون  از  اطمينان  و  قوانين  از  آگاهي  چون 
ـ  اجتماعي  كالن  برنامه ريزيهاي  الزمة  آنها،  پي درپي 
اقتصادي است (Conard, 1993, p126-137). در نتيجه، 
دوام قانون بعنوان اصل و اماره اي ثابت است و  مدعي 
چنين  كه  زماني  تا  و  بياورد  دليل  بايد  آن  بودن  موقت 
دليلي در دست نيست زمان اعتبار قانون نامحدود و راه 

الغاي آن، نسخ قانون است.
با وجود اين، اعتبار قوانين موضوعه ابدي و جاودانه 
اصل  اين  حقوقي  نظامهاي  همة  در  امروزه  نيست.  هم 
بديهي دانسته مي شود كه هيچ قانونگذاري قدرت سلب 
از  و  ندارد  آيندگان  از  را  قوانين  در  بازنگري  اختيار 
و  است  بي اثر  قانون  بودن  تغييرناپذير  اعالم  همين رو، 
ماية جاودانگي آن نمي شود (كاتوزيان، 1377، «ب» ص 
پذيرفته اند، كمترين  نويسندگان  337) و چنان كه برخي 
پيامد زيانبار جاودانه اعالم شدن قانون، فراهم شدن زمينه 
 .(kemp,1963,p.469) است  انقالب و شورش عمومي 
به همين دليل، دقيق تر آن است كه به جاي دايمي بودن 

● باور به ملغي شدن نظام حقوقي و بي اعتبار شدن 
قوانين بر اثر انقالب، با واقعيت وفق نمي دهد و 
بويژه چنانچه پيروزي انقالب به درازا كشد و برپا 
و  اساسي  قانون  تدوين  تازه،  سياسي  نظام  شدن 
به  چندي  كشور  در  قانونگذاري  مجلس  استقرار 
تأخير افتد، دشواري مي  آفريند؛ زيرا اگر قائل به 
زوال نظام حقوقي باشيم، از آن رو كه مدتها پس 
پامي گيرد،  تازه  حقوقي  نظام  انقالب  پيروزي  از 
بايد بپذيريم كه در فاصلة سرنگوني رژيم پيشين 
تازه،  حقوقي  و  سياسي  نهادهاي  بنيادگذاري  و 
هيچ قانوني در كشور حاكم نخواهد بود و روشن 
خواهد  ناگوار  پيامدهاي  وضعي  چنين  كه  است 
داشت؛ گسترش آشفتگي و بي قانوني در كشور، 

قابل دفاع نيست.
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قانون، از موقت نبودن آن سخن برود.
ارادة  از  آن  جدايي  و  قانون  اعتبار  مبناي   .12

قانونگذاران
چنان كه گذشت، اصل بر موقت نبودن اعتبار قانون 
شد،  اشاره  آنها  به  باال  در  كه  نتايجي  از  گذشته  است. 
اصل مزبور تأييدي است بر اين ادعا كه قانون با سپري 
از  را  خود  اعتبار  كهنگي،  علت  به  و  دراز  مدتي  شدن 
تغيير  شد،  گفته  چنان كه  براين،  افزون  نمي دهد.  دست 
اعتبار  بر  تأثيري  آنها  زوال سمت  و  قانونگذاران  يافتن 
قوانين ندارد. افزون بر داليلي كه براي اثبات اين مدعا 
آورده شد، مي توان گفت: قاعده اين است كه تا زماني 
كه قوانين موجود در يك نظام حقوقي به شيوه هاي مقرر 
در آن نسخ و ملغي نشده، همچنان معتبر است. برخي 
نويسندگان در اين باره تصريح كرده اند: «قانون پس از 
تصويب وجود مستقل پيدا مي كند و از ارادة مقامي كه 
با زوال  به همين جهت  ايجاد كرده جدا مي شود.  را  آن 
 1377 (كاتوزيان،  نمي رود»  بين  از  ضامن  حكومت 

«الف»، ص 538-539).
ياري  به  حقوق  علم  در  نيز  قاعده  اين  توجيه 
قوانين  گفت:  نتوان  است. چرا  ميسر  عقلي  استداللهاي 
گونة  به  كه  است  قراردادهاي الزم  نيز همچون  قديمي 
از دست  با  صحيح بسته شده است؛ در همان حال كه 
مانعي  هيچ  نمي شود،  منفسخ  انشاكنندگان  اهليت  رفتن 
هر  آنان  مختار  مقامان  قائم  يا  عقد  طرفهاي  كه  نيست 
به  كنند.  لغو  و  اقاله  را  آنها  بتوانند  كنند  اراده  كه  زمان 
قانون  اعتبار  منبع  بي آنكه  قانونگذاران  قياس،  همين 

باشند، قدرت نسخ و سلب اعتبار از آن را دارند.
قانونگذار  شوكت  و  شأن  از  تنها  نه  استدالل،  اين 
نمي كاهد، بلكه بر قدر و منزلت او مي افزايد؛ هيچ قانوني 
به خودي خود بي اعتبار نمي شود و سلب اعتبار از قوانين 
تنها به نيروي ارادة قانونگذار و از راه نسخ قانون محقق 

وقوع  با  حتّا  رفت؛  پيشتر  هم  اين  از  مي توان  مي شود. 
قوانين مصوب در زمان  اساسي،  قانون  تغيير  و  انقالب 
حاكميت قانونگذاران پيشين، همچنان معتبر و الزم االجرا 
مي ماند. با پرداختن به آثار حقوقي انقالب، بحث را به 

پايان مي بريم.
13. استمرار اعتبار قوانين با وقوع انقالب

انقالب رويدادي است كه با وقوع آن يك نظام سياسي 
واژگون و نظامي ديگر به جاي آن برپا مي شود، ولي به 
تجربه ثابت شده است كه انقالب، بر نظام حقوقي نيز اثر 
مي گذارد. حال، مسأله اين است كه آيا اين تأثير مي تواند 
به اندازة از ميان رفتن يك نظام حقوقي و نشستن نظامي 
انحالل  سنتي،  انديشه هاي  در  باشد؟  آن  به جاي  ديگر 
نظام حقوقي و بي اعتباري كامل قوانين پيش از انقالب 
وقوع  با  فيلسوفان،  برخي  ديد  از  است.  شده  پذيرفته 
انقالب، نظام حقوقي يكسره از ميان مي رود و در پي آن 
از دست مي دهد  اعتبار خود را  همه قوانين نظام سابق 

(Kelsen, 1946,p.117-119).

نظام  شدن  ملغي  به  باور  گفت:  بايد  همه،  اين  با 
حقوقي و بي اعتبار شدن قوانين بر اثر انقالب، با واقعيت 
وفق نمي دهد و بويژه چنانچه پيروزي انقالب به درازا 
كشد و برپا شدن نظام سياسي تازه، تدوين قانون اساسي 
و استقرار مجلس قانونگذاري در كشور چندي به تأخير 
نظام  به زوال  قائل  اگر  زيرا  افتد17، دشواري مي  آفريند؛ 
حقوقي باشيم، از آن رو كه مدتها پس از پيروزي انقالب 
نظام حقوقي تازه پامي گيرد، بايد بپذيريم كه در فاصلة 
سرنگوني رژيم پيشين و بنيادگذاري نهادهاي سياسي و 
حقوقي تازه، هيچ قانوني در كشور حاكم نخواهد بود و 
ناگوار خواهد  پيامدهاي  روشن است كه چنين وضعي 
قابل  كشور،  در  بي قانوني  و  آشفتگي  گسترش  داشت؛ 

دفاع نيست.18
گذشته از آن، آنچه در دنياي واقع رخ مي دهد اين 
است كه با وقوع انقالب و تا زمان استقرار نظام سياسي 
تازه، دادگاهها در ساية باورهاي سياسي از اجراي قانون 
حق  احقاق  اهميت  آنها  ديد  از  چه  نمي كشند؛  دست 
اشخاص خصوصي اگر بيشتر از حق دولت نباشد كمتر 
به قانون  هم نيست. بي گمان، الزمة احقاق حق، استناد 

است وگرنه رسيدگي به دعاوي ممكن نخواهد بود.
نيز  انقالبي  استقرار حكومت  از  اين، پس  بر  افزون 
نه همة قوانين، كه بخش اندكي از آنها دگرگون مي شود. 
اين  در  اداري  يا  سياسي  امور  با  مرتبط  قوانين  بيشتر 
دستة كوچك جاي مي گيرد؛ چنان كه با پيروزي انقالب 

● آنچه در دنياي واقع رخ مي دهد اين است كه 
سياسي  نظام  استقرار  زمان  تا  و  انقالب  وقوع  با 
تازه، دادگاهها در ساية باورهاي سياسي از اجراي 
اهميت  آنها  ديد  از  چه  نمي كشند؛  دست  قانون 
احقاق حق اشخاص خصوصي اگر بيشتر از حق 
الزمة  بي گمان،  نيست.  هم  كمتر  نباشد  دولت 
احقاق حق، استناد به قانون است وگرنه رسيدگي 

به دعاوي ممكن نخواهد بود.
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اسالمي قوانين مدني، تجارت، آيين دادرسي و بسياري 
قوانين متفرقه با تغييرات اندك باقي ماند.

هرچند تغيير قانون اساسي مهمترين تغيير حقوقي در 
مقطع انقالب است، ولي با اين دگرگوني، نظام حقوقي 
يكسره از ميان نمي رود. بزرگترين تغيير حقوقي كه پس 
از انقالبها در قانون اساسي رخ مي دهد، دگرگوني اصول 
است.19  قانونگذاري  اختيارات  و  تشريفات  به  راجع 
تازه  مجلسي  و  منحل  پيشين  قانونگذاري  مجلس  نيز، 
با قواعدي نو برپا مي شود. تشكيل مجلس تازه، بر پاية 
قانون اساسي تازه، معنايي جز اين ندارد كه مشروعيت 
مجلسهاي پيشين از دست رفته است، ولي از اين تغيير 
نمي توان بي اعتباري قوانين وضع شده از سوي مجلسهاي 
اصول  تغيير  با  ديگر سخن،  به  نتيجه گرفت.  را  پيشين 
تشريفات وضع  اساسي،  قانون  در  مقننه  قوة  به  مربوط 
مي شود  دگرگون  قانونگذاري  مجلس  ساختار  و  قانون 
و قواعدي تازه در زمينه اختيارات و صالحيت معماران 
بناي موجود  و  اما طرح  تأسيس مي شود،  نظام حقوقي 
فرو نمي ريزد، بلكه اصالح و تغيير آن به دست معماراني 
 ،1391 (ميرزائي،  مي شود  سپرده  شايسته  و  جديد 

ص85-105).
براين پايه، كاركرد دادگاهها كه با وقوع انقالب در 
سازگار  و  موّجه  نمي كنند،  ترديد  موجود  قوانين  اعتبار 
كه  است  معنا  بدان  واقعيت  اين  است.  منطق حقوق  با 
قوانين يادشده هنوز مورد پذيرش نظام حقوقي است و 
به همين دليل اعتبارشان نيز باقي است. از اين رو، بايد 
تأكيد شود كه تغيير قوانين كه در پي انقالب پيش مي آيد، 
از  راه حقوقي و پس  از  كه  انقالب،  به مجرد وقوع  نه 
انقالب رخ مي دهد؛ چنان كه در عمل، قوانيني كه پيش 
از انقالب تصويب شده، در زمان تصويب قانون تازه و 
ناسخ در مجلسي كه پس از انقالب برپا شده است نسخ 

مي شود.
در  نقشي  انقالب  كه  را  نظريه  اين  بايد  نتيجه،  در 
ص595)   ،1382 (كلي،  ندارد  حقوقي  نظام  فروپاشي 
كه  است  اين  واقعيت  افزود:  آن  تبيين  در  و  كرد  تأييد 
بيشتر قوانين كشور با وقوع انقالبهاي سياسي، اعتبار و 
پذيرش خود را از دست نمي دهد. گذشته از آن، قوانين 
پيشين نه به مجرد وقوع انقالب و خود به خود، كه با 

تصميم قانونگذار انقالبي ملغي مي شود.
موافق با همين مباني، در نظام حقوقي ايران پس از 
پيروزي انقالب اسالمي نه تنها در اعتبار قوانين موجود 
نخستين   42 ماده   24 بند  موجب  به  بلكه  نشد،  ترديد 

آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، كميسيون ويژه اي 
پيش بيني شد تا به بررسي قوانين پيش از انقالب بپردازد 
و با تنظيم طرحهاي اصالحي، زمينه اصالح و هماهنگي 
قوانين مزبور با قانون اساسي و موازين اسالمي را فراهم 
در  همچنين،   .(224 ص  ج2،   ،1382 (هاشمي،  سازد 
راستاي هماهنگي قوانين موضوعه با موازين شرع، قانون 
مجازات عمومي مصوب 1304 و اصالحات بعدي آن، 
مصوب  اسالمي20  مجازات  به  راجع  قانون  تصويب  با 
 (1362/6/3) قوانين حدود و قصاص  و   (1361/7/21)
آيين  قوانين  نيز،  يافت.21  تغيير   (1362/9/24) ديات  و 
احكام  با  هماهنگي  در جهت  كيفري  و  مدني  دادرسي 
شرعي دگرگون و پاره اي قوانين ديگر به همين منظور 

اصالح شد؛ قانون مدني از اين جمله است.
دستاورد:

قواعد  ايجاد  اصلي  و  معمول  شيوة  قانونگذاري، 
حقوقي است. بي گمان، چنين كاري از روي اراده و عمد 
صورت مي گيرد و همچون هر كار انساني، هدفي معيّن 
دارد. بداهت اين امر چندان است كه استدالل بر آن جنبة 
تكلف دارد. همچنين، شناخت هدفها و علل وضع هر 
قانون، به تفسير معقول آن كمك مي كند و فهم و اجراي 
تفسير  فرايند  هرچند  مي سازد.  آسان  را  قانون  درست 
قانون راهكارها و ابزارهاي ويژة خود را دارد و نمي توان 
ولي  دانست،  ابزارها  اين دست  از  را  قانونگذاران  ارادة 
آنچه  افكند.  نبايد جدايي  قانونگذار  ارادة  قانون و  ميان 
تفسير مي شود قانوني است كه محصول ارادة قانونگذار 

است و مراد قانونگذاران از مفاد قانون دور نيست.
علم  را  قانون  الغاي  شيوه هاي  و  اسباب  همچنين، 
حقوق به دست مي دهد. از سويي، تغيير يافتن فرمانروايان 
زيرا،  نيست؛  اسباب  اين  شمار  در  فرمانروايي  نوع  يا 
جريان زندگي قانون و نظام حقوقي به وجود قانونگذاران 
زماني كه  تا  و  نيست  وابسته  نظامهاي سياسي حاكم  و 
زندگي جمعي برقرار است، ناگزير بايد قانون در جامعه 

همة  نه  نيز  انقالبي  حكومت  استقرار  از  پس   ●
قوانين، كه بخش اندكي از آنها دگرگون مي شود. 
اداري  يا  سياسي  امور  با  مرتبط  قوانين  بيشتر 
با  چنان كه  مي گيرد؛  جاي  كوچك  دستة  اين  در 
تجارت،  مدني،  قوانين  اسالمي  انقالب  پيروزي 
آيين دادرسي و بسياري قوانين متفرقه با تغييرات 

اندك باقي ماند.
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حاكم باشد. ولي، نمي توان منكر شد كه تضمين و تسهيل 
اجراي قانون با دولت و نظام سياسي است. با اين همه، 
اعتبار  آن،  نقض  يا  قانون  اجراي  شدن  ترك  به صرف 
قانون از ميان نمي رود و از همين رو، در اين موارد نيازي 

به انشاي دوبارة قانون نيست.
قانونگذاران،  دست  به  قانون  نسخ  ديگر،  سوي  از 
تا زماني كه  پايه،  روش ويژة تغيير قوانين است. براين 
باقي است.  اعتبارش  نشده،  لغو  به شيوة حقوقي  قانون 
از مقولة  قانون، مقوله اي جدا  اعتبار  بدين سان، استمرار 
به همين  و  قانونگذاران است  بقاي سمت و شخصيت 
جهت ممكن است قانون همچنان معتبر باشد، درحالي 
در  سمتي  هيچ  آن  كنندة  وضع  مقام  و  قانونگذار  كه 
باشد و حتّا نظام  نظام حقوقي و سياسي كشور نداشته 

قانونگذاري مربوط دگرگون شده باشد.
و  فرمانروايان  كنوني  دنياي  در  اينها،  بر  افزون 
قانونند و آنچه  تابع  نيز  امور كشورها خود  گردانندگان 
به حاكميت آنان مشروعيت مي بخشد، قانون است. ولي، 
حقوق  در  نيست.  حاكمان  به  وابسته  قانون  مشروعيت 
با  قانون  اعتبار  كه  است  اين  غالب  رويكرد  معاصر، 
تصويب آن ايجاد مي شود، ولي استقرار و تثبيت اعتبار 
عدالت  و  عقل  معيارهاي  با  كه  است  اين  به  منوط  آن 

سازگار باشد.
البته بر اهميت و نقش فرمانروايان و قانونگذاران نيز 
نبايد چشم بست. شهرياري و كشورداري آيين ويژه دارد 
آنان  آن، تصميمات  از  برنمي آيد. گذشته  از هر كس  و 
به صورت قانون درمي آيد و چنانچه ناپخته و خام باشد، 

ماية وهن قانون مي شود.

يادداشتها
1. Jus

بر  كه   (jus civil=) مدني  حقوق  برابر  در  رم،  حقوق  در   .2
شهروندان رومي حاكم بود، حقوق ملل (=jus jentium) قرار 
داشت. قواعد حقوق ملل، برخالف حقوق مدني، برخاسته از 

عرف و عادت و آداب و رسوم مردمان بود، نه حاصل كشف و 
ذوق سليم حقوقدانان رومي (جعفري تبار، 1383،ص48). از 
اين رو، قواعد تعامل با بيگانگان حاصل ابداع و ارادة بازرگانان 
و كارگزاران بندرها و بازارهاي مكاره بود. از همين رو، برخي 
نويسندگان از اين موضوع بعنوان نخستين تحول مفهوم قانون 
از قاعده موجود و كشف شده به قاعده موضوعه يا ساخته 

شده ياد كرده اند. (هايك، منبع ياد شده، ص 132)
اين ريشه  Lex؛ گفتني است كه اصطالح  Legislationاز   .3

است.
4. Statute: Enactment
5. Statute

6. در حقوق امروز، قانون موضوعه بر دو قسم است: نخست، 
قانون  مقررات  اين  به  مي كند.  وضع  مقننه  قوه  كه  مقرراتي 
است  مقرراتي  دوم  دستة  مي شود.  اطالق  خاص  معناي  به 
به صورت  مقننه مي رسد و  قوه  نهادهايي جز  به تصويب  كه 
ظاهر  دستورالعمل  و  بخش نامه  آيين نامه،  امه،  تصويب ن 
مي شود. قانون اساسي را نيز بايد قانون در معناي عام دانست 
آن  نشدن  براي خلط  قوانين است؛ چنان كه  از همه  برتر  كه 
عادي  قانون  اخيرالذكر  قوانين  به  مجلس،  مصوب  قوانين  با 
گفته مي شود. بدين سان، تنها معيار بازشناختن قانون در مفهوم 
خاص، از قوانين به معناي عام، مرجع وضع كننده و تشريفات 

وضع آن است (كاتوزيان، همان جا).
7. فقيهان معتزلي احكام مربوط به حسن و قبح ذاتي را قابل 
ارادة  به  اشعريان همه احكام شرعي  نزد  اما،  نمي دانند  تغيير 
حق  اختيار  براي  محدوديتي  هيچ  اينان  تغييرند.  محل  الهي 
اين نكته كه ذات  با  اين عقيده را  تعالي نمي بينند و بداهت 
مقدس حق قادر مطلق است توجيه مي كنند (ابن حزم، 1346 
ق، ص 73-72 كه با اين عبارت از قدرت مطلق الهي ياد كرده 

است: و «ِانُّه اليُسئَل َعّما يَفَعل و ُهم يُسئَلوَن»).
خداشناس  و  حكيم  (1274-1228)؛   Thomas Aquinas  .8

ايتاليايي.
معناي  به  اصل  در  و  هابز  مشهور  كتاب  نام  Levyatan؛   .9
نهنگ افسانه اي است كه همه چيز را مي بلعد. هابز حكومت 

مطلقه را به لوياتان مانند كرده است.
و  انگليسي  حقوقدان   (1790-1859)  John Austin  .10

صاحب مكتب در اثبات گرايي حقوقي.
H.L.A Hart .11 (1992-1907) استاد پيشين فلسفة حقوق در 
 (The concept «دانشگاه آكسفورد كه با كتاب «مفهوم حقوق

(of law در فلسفه حقوق طرحي نو در انداخت.
12. ldea of Rule of law
قانون اساسي جمهوري اسالمي  13. ر.ك: اصول 56 و بعد 
ايران مربوط به حدود اختيارات و مسئوليتهاي رؤساي قواي 

سه گانه.
 (Reason 14. به عقيدة هارت: هر قاعدة حقوقي، دليل عمل
(of action به آن را نيز به همراه دارد؛ به اين معنا كه شخص 
نه از سر اجبار يا به علت ترس كه با طيب خاطر قانون را 
رعايت مي كند چون حكم قانون را موافق عقل سليم مي بيند. 
از اين معني جنبة دروني قاعدة حقوق يعني مبناي مشروعيت 
و پذيرش (Acceptance) قانون قابل فهم مي شود و در نتيجه 

● هرچند فرايند تفسير قانون راهكارها و ابزارهاي 
ويژة خود را دارد و نمي توان ارادة قانونگذاران را 
و  قانون  ميان  ولي  دانست،  ابزارها  اين دست  از 
تفسير  آنچه  افكند.  جدايي  نبايد  قانونگذار  ارادة 
مي شود قانوني است كه محصول ارادة قانونگذار 
دور  قانون  مفاد  از  قانونگذاران  مراد  و  است 

نيست.
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عقلي  مبنايي  بر  حقوقي  نظام  در  قواعد   (Validity) اعتبار 
(Hart, Op.Cite, p.55) مي گردد (Justified) استوار و موجه

15. ر.ك: اصل 63 قانون اساسي: «دوره ي نمايندگي مجلس 
«رئيس   :114 اصل  و  است...»  سال  چهار  اسالمي  شوراي 
انتخاب  با راي مستقيم مردم  براي مدت چهار سال  جمهور 

مي شود...».
16. le principe etant la permannce de la loi; il nempeche 
quun text puiss etre abroge.
17. براي نمونه، انقالب اسالمي در بهمن 1357 پيروز شد، 
ولي قانون اساسي جمهوري اسالمي نزديك به يك سال بعد 
و در يازدهم و دوازدهم آذر 1358 به تصويب ملت رسيد. 
گشايش مجلس شوراي اسالمي نيز در خرداد 1359 بيش از 

يك سال پس از پيروزي انقالب بود.
پذيرش  به  را  متقدم  فيلسوفان  آنچه  مي رسد،  نظر  به   .18
و  سياسي  نظام  ميان  مرز  نبود  رهنمون شده،  ياد شده  نتايج 
وقوع  آمد،  خواهد  چنان كه  باشد.  آنان  ديد  از  حقوقي  نظم 
زيرا  نمي آورد،  پديد  حقوقي  نظام  در  بنيادي  تغيير  انقالب 
اعتبار قانون و نظام حقوقي نه به حاكمان وابسته است و نه 
به حكومت ها؛ دولت و حكومت بي آنكه مبناي اعتبار قانون 
اين  با  است.  كرده  تضمين  آنرا  اجراي  تنها  باشد،  حقوق  و 
حقوقي،  نظام  موجوديت  پيشينيان،  انديشه هاي  برپاية  همه، 
مستقل و جدا از نظام سياسي تصور ناشدني است. به گزارش 
برخي پژوهشگران، نظرية وحدت حقوق و دولت در انديشة 
فيلسوفاني همچون هابز و هگل ريشه دارد. اين انديشه امروز 
طرفدار ندارد و در نقد آن گفته مي شود: هرچند ارادة دولت 
را مي توان اصلي ترين مبناي حقوق دانست اما، يكي دانستن 
اين دو خطرناك است و شهروندان را به فرمانبرداراني محض 
تبديل مي كند كه جز تسليم در برابر ارادة دولت (خودسرانه 
 (Tempelman ندارند.  تكليفي  نه)  يا  باشد  ناعادالنه  و 
از: دكتر محسن صادقي،  نقل   (;jurisprudence, pp. 86-101

فصلنامه  كلسن»،  هانس  انديشه هاي  در  نقادانه  «جستاري 
حقوقي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 

شماره 75، زمستان 1384، صص 247-264).
19. اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  تحولي 
از اين دست است. برپاية اين اصل، همة قوانين كشور بايد 
براساس موازين اسالمي باشد. نهاد شوراي نگهبان براي تأمين 

اين منظور تأسيس شده است.
20 اين قانون نيز بعدها با قانون تعزيرات مصوب 1362/5/18 

جايگزين شد.
قانون  به  را  بعدي جاي خود  قوانين در اصالحات  اين   .21

مجازات اسالمي مصوب سالهاي 1370 و 1375 داد.
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پيشگفتار
از ديپلماسي عمومي، تعريفهاي گوناگون شده است؛ 
يك  تالشهاي  كنندة  توصيف  آنرا  مي توان  برسرهم  اما 
منافع  تأمين  و  خارجي  سياست  پيشبرد  براي  دولت 
ملي از راه تماس مستقيم با شهروندان كشورهاي ديگر 
اطالعات  دادن  عمومي،  ديپلماسي  كارويژة  دانست. 
تلويزيون  و  راديو  راه  از  كشورها  ديگر  شهروندان  به 
است.  نشريات  و  كتاب  نيز  و  اينترنتي  رسانه هاي  و 
است.  ديپلماسي عمومي  از  فرهنگي، بخشي  ديپلماسي 
آموزشها  ارائه  موسيقي،  و  هنر  نمايشگاههاي  برگزاري 
علمي  گروههاي  مبادله  حرفه اي،  و  فني  مهارتهاي  و 
است.  فرهنگي  ديپلماسي  چارچوب  در  شيوه هايي  و... 
ديپلماسي عمومي از دوران جنگ جهاني يكم در سياست 
خارجي آمريكا به كار گرفته شد. فرانكلين روزولت، در 
برابر جايگاه آلمان نازي در زمينة خبررساني، پرداختن 
افكار همگاني شهروندان  بر  اثرگذاري  و  اخبار  نشر  به 
از  بخشي  كار  اين  داد.  قرار  كار  دستور  در  را  آمريكا 
تالشهاي دولت براي مجاب ساختن شهروندان به لزوم 
از آن و  از دخالت آمريكا در جنگ بود. پس  پشتيباني 
براي  عمومي  ديپلماسي  تقويت  سرد،  جنگ  دوران  در 

جان  بيشتر  هرچه  كمونيسم،  ايدئولوژي  با  رويارويي 
عنوان   (USIA) متحده  اياالت  اطالعات  آژانس  گرفت. 
سازماني بود كه در دوران جنگ سرد فعاليتهاي تبليغاتي 
آزاد،  اروپاي  راديو  مي كرد.  رهبري  را  كمونيسم  ضد 
راديو آزادي و راديو صداي آمريكا سه بنگاه خبررساني 
بودند كه  در دوران كشمكش كمونيسم و سرمايه داري 
زير نظر اداره آژانس اطالعات كار مي كردند. با فروپاشي 
كاسته  رسانه ها  اين  اهميت  از  شوروي،  جماهير  اتحاد 
شد زيرا آن دشمن ايدئولوژيك از ميان رفته بود. در دهه 
1990 ادامه يافتن فعاليت چنين رسانه هايي مورد بحث 

قرار گرفت.
پس از رويدادهاي يازدهم سپتامبر و حمله نيروهاي 
بازسازي  عراق،  و  افغانستان  به  همپيمانانش  و  آمريكا 
شد.  دانسته  ضرور  تازه،  مأموريت  با  اطالعات  آژانس 
خاورميانه  به  آمريكا  خارجي  سياست  توجه  همچنين، 
پس از آن دگرگونيها افزايش يافته و ديپلماسي عمومي 
آن كشور پس از 2001 بر خاورميانه و كشورهاي اين 
و  نهادها  شناخت  اين رو،  از  است.  متمركز شده  منطقه 
به  بايسته  آمريكا  در  عمومي  ديپلماسي  سياستگذاران 
سياستگذاري  مسئول  نهادهايي  چه  اينكه  مي رسد.  نظر 

دكتر حسن آبنيكي ـ عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
محمد جواد موسي نژاد ـ دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي

ديپلماسي عمومي و نهادهاي آن در آمريكا

چكيده
اگر فرستادن هدايا و  مبلغان مذهبي در سده هاي گذشته را گونه اي ديپلماسي عمومي بدانيم، امروزه اين 
پديده در رشته هاي دانشگاهي، نهادهاي سياستگذار و بنگاههاي چند منظوره فرهنگي مطرح است. مهمترين اين 
نهادها در اياالت متحده قرار دارند و مي كوشند سياستهاي اين كشور را در چارچوب ديپلماسي عمومي پيش برند 
و به هدفهاي منطقه اي و بين المللي آن جهت دهند. ولي ديپلماسي عمومي چيست؟ چه نهادهايي مسئول طراحي 
و تصميم گيري در حوزه ديپلماسي عمومي آمريكا هستند؟ و تصميم گيري در اين زمينه چه فرايندي دارد؟ در 

اين نوشتار مي كوشيم به اين گونه پرسشها در بستر كنوني جهاني شدن پاسخ دهيم.
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در بخش ديپلماسي عمومي آمريكا هستند و شيوة كار 
بررسي مي شود.  نوشتار  اين  آنها در  با  آنها و همكاري 
به  نگاهي  نخست  پرسشها،  اين  به  دادن  پاسخ  براي 
و  مي افكنيم  آن  تعريفهاي  و  عمومي  ديپلماسي  پيشينه 
سپس به نهادهاي دست اندركار ديپلماسي عمومي آمريكا 

مي پردازيم.
تاريخچه ديپلماسي عمومي

كساني برآنند كه پيشينه ديپلماسي عمومي به 1774 
ميالدي بازمي گردد: هنگامي كه چند روز پس از نخستين 
ابراز  براي  قطعنامه اي  كنگره  آمريكا،  انقالب  جنگ 
از آنان تصويب  با مردمان بريتانيا و پشتيباني  همدردي 
كرد. در 1775 نيز قطعنامه مشابهي براي كانادا و ايرلند 
به تصويب كنگره رسيد. (Egner, 2010.18). در آوريل 
براي  كميته اي  آمريكا  رييس جمهوري  ويلسون   1917
آشنا كردن شهروندان ديگر كشورها با هدفهاي سياست 
خارجي آمريكا برپا كرد. اين كميته در كشورهاي گوناگون 
فعاليت مي كرد و به توليد فيلم و بروشورهاي تبليغاتي 
مي پرداخت و مي كوشيد بر افكار همگاني آمريكا و جهان 
را  بين الملل يكم  آمريكا در جنگ  اثر گذارد و مداخله 
توجيه كند (Robert, 2007,53). در دوران جنگ جهاني 
دوم نيز دولت آمريكا از ديپلماسي عمومي بهره گرفت. 
 ،1941 در  هاربور  پرل  به  حمله  از  پيش  زماني  اندك 
كميته  آمريكا  وقت  رييس جمهوري  روزولت  فرانكلين 
اطالعات خارجي را براي توليد اخبار براي كشورهاي 
آسيايي، اروپايي و تبليغات ضد ژاپن و آلمان برپا كرد. 
اين كميته بعدها به «صداي آمريكا» مشهور شد. شبكه 
صداي آمريكا در فوريه 1942 پخش برنامه هاي خود را به 
زبانهاي انگليسي، آلماني، فرانسوي و ايتاليايي آغاز كرد. 
با پايان جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد، دو قدرت 
بزرگ جهان مي كوشيدند با بهره گيري از همة ابزارهاي 
بكشند.  چالش  به  زمينه ها  همه  در  را  يكديگر  موجود، 
از اين رو، در آن هنگام بهره گيري كشورها از ديپلماسي 
عمومي بيشتر شد. در نخستين گام در 1953، آيزنهاور 
سازمان اطالعات آمريكا را با هدف اثرگذاري بر افكار 
عمومي مردمان جهان بنياد كرد. او كارويژة اين نهاد تازه 
را تبليغ و القاي آرمانهاي آمريكا براي آزادي، پيشرفت و 
صلح اعالم كرد. اين سازمان در 1977 در چارچوب طرح 
با بخش فعاليتهاي  بازسازي شماره دو در دولت كارتر 
فرهنگي و آموزشي وزارت امورخارجه آمريكا يكي شد 
و با ساختاري تازه زير عنوان آژانس ارتباطات بين المللي 
آمريكا به كار ادامه داد (Pratkanis,2001.72). در برابر، 

بزرگ  بنگاههاي  ايجاد  با  نيز  شوروي  جماهير  اتحاد 
خبرپراكني دولتي به مبارزه تبليغاتي با آمريكا پرداخت. 
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان گرفتن جنگ 
بويژه،  يافت.  تازه  سيمايي  عمومي  ديپلماسي  سرد، 
رويدادهاي 11 سپتامبر 2001 نقطه آغازي در دگرديسي 
از آن هنگام،  مفهوم ديپلماسي عمومي به شمار مي رود. 
عمومي  ديپلماسي  كه  دريافتند  آمريكا  بويژه  كشورها 
راهي يك سويه نيست بلكه خياباني دوسويه است كه در 
آن، عنصر گفت وگو و شناخت متقابل بسيار مهم است. 
اين نگاه تازه، از تغيير اهميت سياست واقعي و برجسته 
شدن سياست دانش مدار مايه مي گيرد. مي توان گفت كه 
سياست خارجي مايه گرفته از سياست دانش مدار، بر آن 
است كه ايده ها، ارزشها، هنجارها و اخالق در سياست 
خارجي با كاربرد قدرت نرم بهتر به بار مي نشيند تا قدرت 
سخت. در چارچوب اين سياست تازه، نقش بازيگران 
يافته  اهميت  دولتي  بازيگران  نقش  اندازه  به  غيردولتي 
است و بر همكاري اين دو گروه تأكيد مي شود. آرگوالر، 
ديپلماسي عمومي را گونه اي سياست دانش بنياد مي داند 
مانند  نقشي  غيردولتي  بازيگران  و  گروهها  آن،  در  كه 
دولت پيدا مي كنند و قدرت نرم در اين سياست، جايي 
 .(Arquilla and others, 1999, 47) بسيار برجسته دارد
ديپلماسي عمومي جايگاهي  بيشتر كشورها،  در  امروزه 
ويژه در ساختار تصميم گيري در سياست خارجي دارد 
در  كشور  هدفهاي  پيشبرد  در  برجسته  بسيار  نقشي  و 
و  نظريه پردازان  بيشتر  و  مي كند  بازي  بين الملل  نظام 
هدفها،  برآوردن  براي  كه  باورند  اين  بر  سياستمداران 
بايد از گزينه ديپلماسي عمومي هم بهره گرفت. اهميت 

گوناگون  تعريفهاي  عمومي،  ديپلماسي  از   ●
توصيف  آنرا  مي توان  برسرهم  اما  است؛  شده 
پيشبرد سياست  براي  دولت  تالشهاي يك  كنندة 
خارجي و تأمين منافع ملي از راه تماس مستقيم 
كارويژة  دانست.  ديگر  كشورهاي  شهروندان  با 
شهروندان  به  اطالعات  دادن  عمومي،  ديپلماسي 
و  تلويزيون  و  راديو  راه  از  كشورها  ديگر 
رسانه هاي اينترنتي و نيز كتاب و نشريات است. 
عمومي  ديپلماسي  از  بخشي  فرهنگي،  ديپلماسي 
موسيقي،  و  هنر  نمايشگاههاي  برگزاري  است. 
ارائه آموزشها و مهارتهاي فني و حرفه اي، مبادله 
چارچوب  در  شيوه هايي  و...  علمي  گروههاي 

ديپلماسي فرهنگي است.
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اندازه است كه  بهره گيري از ديپلماسي عمومي تا بدان 
آن  مخاطب  كه  عمومي  ديپلماسي  مي گويد  جوزف ناي 
افكار عمومي است، براي برآوردن هدفهاي يك كشور به 
اندازه ديپلماسي سنتي كالسيك اهميت دارد (وحيدي، 

.(206، 1389
مفهوم ديپلماسي عمومي

اصطالح ديپلماسي عمومي را اگر به معناي امروزي 
درنظر  ملتها  و   دولتها  ميان  دوسويه  رابطه  يعني  آن 
بگيريم، اصطالحي نوپا شمرده مي شود و نشان مي دهد 
دگرگوني  دستخوش  تاريخ  گذر  در  ديپلماسي  واژه  كه 
شده است. در 1963، ادوارد مورو ديپلماسي عمومي را 
برآورندة منافع و امنيت ملي از راه نفوذ بر افكار همگاني 
جمعي،  رسانه هاي  مانند  ارتباطي  گوناگون  ابزارهاي  با 
انتشارات و توزيع كتابها، تصاوير  راديويي، كتابخانه ها، 

.(Waller, 2007.25) احساسي و نمايشگاهها دانست
بود  برآن   ،1960 دهه  همان  در  گوليون  ادموند 
بر  اثرگذاري  از  است  عبارت  عمومي  ديپلماسي  كه 
برداشتهاي عمومي نسبت به اجراي سياست خارجي از 
با  كشور  يك  غيردولتي  نهادهاي  و  گروهها  تعامل  راه 
همتاهاي خود در كشورهاي گوناگون، ايجاد ارتباط ميان 
ميان  ارتباطات  روند  و  خبرنگاران خارجي  و  ديپلماتها 
فرهنگي (www.usinfo,state). سيگنيتيزر و كومبس در 
تعريف خود، ديپلماسي عمومي را شيوه اي مي دانند كه 
بر پاية آن، دولتها، افراد و گروه ها، مستقيم يا غيرمستقيم 
در  تصميمات  با  كه  عمومي  نگرشهايي  و  ديدگاهها  بر 
چارچوب سياست خارجي دولتي ديگر مربوط مي شود، 

(Signitizer, 1992,37) اثر مي گذارند
تعريف  اين گونه  را  ديپلماسي عمومي  مايكل  و  لي 

مي كنند:

تودة  ترغيب  براي  آشكار  ديپلماسي عمومي تالش 
مردمان در ديگر كشورها است تا به كشوري كه دست به 
 Lee and Michael,) فعاليتي زده است، گرايش پيدا كنند

.(1991, 38-46

ديپلماسي  اداره  ميالدي،   90 دهه  مياني  سالهاي  در 
و  منافع  ارتباط  را  عمومي  ديپلماسي  آمريكا،  عمومي 
كشورها،  ديگر  در  مردمان  با  آمريكا  دولت  آرمانهاي 
 (U.S Department دانست  حكومتهايشان  از  جدا 
در  برجسته  نظريه پرداز  ناي  جوزف   .of State, 1995)
و  اطالعات  انتقال   2004 در  نيز  بين الملل  روابط  زمينه 
ايجاد چهرة مثبت از كشور را بخش مهمي از ديپلماسي 
عمومي دانست و آنرا فرايندي بلندمدت به شمار آورد. 
شدن  جهاني  دربارة  ناي  ديدگاههاي   .(Nye,2004)
بازيگران  نقش  و  اطالعاتي  و  ارتباطاتي  انقالب  و 
غيردولتي، با ديپلماسي عمومي در هم تنيده شده است 
داراي  را  عمومي  ديپلماسي  ناي   .(Cooper,2008,251)
سه بُعد بسيار مهم مي داند: «ارتباطات روزانه» كه شامل 
تشريح تصميمات سياسي براي مردمان است؛ «ارتباطات 
ساده  موضوعات  از  مجموعه اي  آن  در  كه  استراتژيك» 
روابط  «گسترش  و  بزرگ نمايي مي شود؛  ويژه  با هدفي 
تحصيلي،  بورسهاي  دادن  مانند  درازمدت»  و  دامنه دار 
و...  آموزشي  و  علمي  نشستهاي  و  سمينارها  برگزاري 

(ناي، 1387 ،195).
عنوان  با  مقاله اي  در  تيلور  هامفري   ،2006 در 
كوششهاي  را  عمومي  ديپلماسي  عمومي»،  «ديپلماسي 
جامعه اي  در  مردمان  با  رابطه  ايجاد  براي  دولت  يك 
و  سياستها  فرهنگ،  ارزشها،  توضيح  هدف  با  ديگر، 
باورهاي جامعه خود و نيز بهسازي رابطه، وجهه و آوازه 
 .(Taylor,2006) خود در آن جامعه تعريف كرده است
مركز ديپلماسي عمومي آمريكا البته ديپلماسي عمومي را 
تنها ويژة دولتها نمي داند و از سازمانهايي مانند سازمان 
بهره  ديپلماسي عمومي  از  نام مي برد كه  نيز  ملل متحد 
بر  متمركز  را  عمومي  ديپلماسي  مركز،  اين  مي گيرند. 
چند  سازمان  يك  يا  كشور  يك  كه  مي داند  شيوه هايي 
جانبه، به گونة عمدي يا غيرعمدي با سهامداران، گروهها 
و افراد گوناگون در يك جامعه رابطه برقرار مي كند كه اين 
رابطه نه تنها اصل پيام، كه روشهاي تحليل و تفسير پيام 
 (U.S Center of Public Diplomacy, را نيز دربرمي گيرد
(2008 هرچند در محافل دانشگاهي، مراكز تصميم گيري 
در زمينه سياست خارجي و نهادهاي حكومتي تعريفهاي 
گوناگون از ديپلماسي عمومي مي شود، ولي در همة اين 

پايان  و  شوروي  جماهير  اتحاد  فروپاشي  با   ●
سيمايي  عمومي  ديپلماسي  سرد،  جنگ  گرفتن 
سپتامبر 2001  رويدادهاي 11  بويژه،  يافت.  تازه 
ديپلماسي  مفهوم  دگرديسي  در  آغازي  نقطه 
كشورها  هنگام،  آن  از  مي رود.  به شمار  عمومي 
بويژه آمريكا دريافتند كه ديپلماسي عمومي راهي 
كه  است  دوسويه  خياباني  بلكه  نيست  يك سويه 
بسيار  متقابل  آن، عنصر گفت وگو و شناخت  در 
مهم است. اين نگاه تازه، از تغيير اهميت سياست 
مايه  دانش مدار  سياست  شدن  برجسته  و  واقعي 

مي گيرد.
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تعريفها، عناصر مشتركي به چشم مي آيد:
همان  مخاطبان  عمومي،  ديپلماسي  در  مخاطبان:   -

هدايت شوندگان به شمار مي آيند.
- كاركرد: كاركردهاي ديپلماسي عمومي را مي توان 
به چند بخش تقسيم كرد: اطالع رساني؛ آموزش؛ نفوذ؛ 

ترغيب و دخالت كردن.
- هدف: هدف ديپلماسي عمومي به نوع حكومتها و 
نگاه كشورها بستگي دارد، ولي بر سرهم مي توان گفت 
كه تأمين امنيت ملي و منافع ملي برجسته ترين هدفهاي 

.(Agner,2009,14) ديپلماسي عمومي است
بنابراين آگاهي بخشي، درگير شدن و ترغيب كردن 
آنها  پشتيباني  آوردن  به دست  براي  خارجي  مخاطبان 
ديگران  شناخت  دادن  افزايش  خارجي،  سياستهاي  از 
شناخت  و  تفاهم  ايجاد  كشور،  ارزشهاي  و  نهادها  از 
متقابل، فراختر كردن كانالهاي ارتباط ميان دو كشور و... 
ديپلماسي  به كارگيري  با  كشورها  كه  است  هدفهايي  از 
عمومي مي كوشند آنها را محقق سازند. برسرهم، هدف 
نهايي از به كارگيري اين ابزار، تأمين منافع ملي و امنيت 

ملي كشور است.
نهادهاي مسئول ديپلماسي عمومي در آمريكا

عمومي،  ديپلماسي  كنوني،  سده  دهة  نخستين  از 
يافته،  آمريكا  در  سياستگذاري  روند  در  برجسته  جايي 
كرده  پيدا  راه  نيز  عالي  آموزش  به حوزة  كه  به گونه اي 
است. در آمريكا، يك مركز ويژه به نام «مركز مطالعات 
اطالع رساني و ارتباطات بين المللي مورو» براي آموزش و 
پژوهش در زمينة ديپلماسي عمومي در دانشگاه تافت برپا 
شده و دانشكده هايي مانند مدرسه خدمات بين المللي در 
دانشگاه آمريكن و مدرسه ارتباطات آننبرگ در دانشگاه 
در  دارند.  زمينه  اين  در  درسهايي  جنوبي،  كاليفرنياي 
ساختار دولت آمريكا، وزارت امورخارجه برجسته ترين 

نهاد سياستگذار در اين زمينه  است. (آشنا، 18،1384)
وزارت امورخارجه

در 2002  كه  متحده  اياالت  ملي  امنيت  آموزه  سند 
منتشر شده است، مي گويد: اياالت متحده آمريكا درگير 
فرصتهاي  از  بايد  راستا  اين  در  و  است  باورها  جنگ 
و  ببرد  را  بهره  بيشترين  بين الملل،  جامعه  در  موجود 
آزاد  جريان  ترويج  براي  كارايي  عمومي  ديپلماسي 
اطالعات و انديشه با هدف زنده نگهداشتن اميد و آرمان 
 (Nakamura and Weed, 2009,2) .آزادي به كار گيرد
اجرايي  كاركرد  طرح  در  آمريكا،  امورخارجه  وزارت 
برشمرده  خود  براي  راهبردي  هدف  دوازده   ،(2004)

روابط  و  عمومي  ديپلماسي  هدف،  يازدهمين  كه  است 
عمومي است. دفتر برنامه هاي اطالعات بين الملل، كميته 
راديو  دفتر پخش  آموزشي و همچنين  و  فرهنگي  امور 
زير  عمومي،  ديپلماسي  حوزه  در  بين المللي  تلويزيوني 
هستند.  زمينه  اين  در  خارجه  امور  وزارت  مجموعة 

(درويش، 1384 ،270)
كميسيون مشورتي ديپلماسي عمومي

كميسيون مشورتي ديپلماسي عمومي، از سوي كنگره 
تعيين  رييس جمهوري  آنرا  اعضاي  و  است  شده  برپا 
ضعف  نقاط  بررسي  كميسيون،  اين  كارويژة  مي كند. 
فعاليتهاي دولت آمريكا با هدف شناخت، آگاهي بخشي 
و اثرگذاري بر جهانيان است. اين كميسيون كه در دهه 
1950 راه افتاده است، مسئول ارزيابي سياستگذاريها در 
ديپلماسي عمومي و برنامه هاي سياست خارجي آمريكا 
دولت  برونمرزي  مأموريتهاي  و  برنامه ها  بر  نظارت  و 

آمريكا و ديگر نهادهاي اين كشور است. (همان، 271)
دفتر ارتباطات جهاني رياست جمهوري

خارجي»  ارتباطات  سياست  كننده  هماهنگ  «كميته 
مسئول جنبه هاي  رياست جمهوري»  ارتباطات  «دفتر  و 
گوناگون اجراي ديپلماسي عمومي در كاخ سفيد هستند. 
در 21 ژانويه 2003، جورج دبليو بوش رييس جمهوري 
آمريكا، دفتر ارتباطات جهاني در بخش رياست جمهوري 
را برپا كرد. اين دفتر كه سرپرست آن مدير كل ارتباطات 
جهاني رياست جمهوري است، بايد راهكارهاي الزم را 
به  وابسته  نهادهاي  به وزارتخانه ها و  زير  زمينه هاي  در 

قوه مجريه عرضه كند:
1) ايجاد هماهنگي كّمي و كيفي در پيامهاي دولت 

اياالت متحده و نهادهاي گوناگون آن؛

سياست  از  گرفته  مايه  خارجي  سياست   ●
ارزشها،  ايده ها،  كه  است  آن  بر  دانش مدار، 
هنجارها و اخالق در سياست خارجي با كاربرد 
قدرت نرم بهتر به بار مي نشيند تا قدرت سخت. 
بازيگران  نقش  تازه،  سياست  اين  چارچوب  در 
بازيگران دولتي اهميت  اندازه نقش  به  غيردولتي 
تأكيد  گروه  دو  اين  همكاري  بر  و  است  يافته 
گونه اي  را  عمومي  ديپلماسي  آرگوالر،  مي شود. 
سياست دانش بنياد مي داند كه در آن، گروهها و 
بازيگران غيردولتي نقشي مانند دولت پيدا مي كنند 
و قدرت نرم در اين سياست، جايي بسيار برجسته 

دارد.
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2) جلوگيري از سوء برداشت شنوندگان خارجي در 
زمينه هدفها و سياستهاي دولت اياالت متحده؛

ميان  در  سياستها  از  پشتيباني  فضاي  ايجاد   (3
همپيمانان؛

4) آگاهي رساني به مخاطبان خارجي.
اين دفتر، وظيفه هدايت راهبردي ارتباطات جهاني 
و ديپلماسي عمومي آمريكا را در سه چارچوب برعهده 

دارد:
الف) پيامهاي روزانه؛

ب) طراحي فعاليتهاي ارتباطي؛
 Johnson and Dale,) بلندمدت.  راهبردهاي  پ) 

(2003,3-4

پيامهاي ورودي  هدف نهايي اين دفتر آن است كه 
آمريكا  از  و  آمريكا  به  اخبار)  و  (اطالعات  و خروجي 
درباره موضوعهاي گوناگون را هدايت و مديريت كند 
تا مخاطبان خارجي بهترين تصوير ذهني از سياستها و 
رفتارهاي دولت آمريكا را داشته باشند. در جريان حمله 
زمان  در  و  قطر  در  مجموعه  اين  از  تيم  يك  عراق  به 
كابل  در  تيم  يك  افغانستان  در  جرگه  لويه  انتخابات 
استقرار يافته بود تا در پيوند نزديك با نيروهاي مسلح 
و وزارت امورخارجه، پيامهاي مورد نظر كاخ سفيد را 
هرچه زودتر و به گسترده ترين شكل، در اختيار رسانه ها 

و جهانيان قرار دهد. (جرجيان 1384 ،104)
همة  به  روز  هر  جمهوري،  رياست  اطالعات  دفتر 
و  دفترها  همچنين  و  جهان  در  آمريكا  سفارتخانه هاي 
سودمندي  و  كوتاه  گزارش  واشنگتن،  در  وزارتخانه ها 
با  تعامل  و  براي طرح  نياز  و  نظر  مورد  از سرفصلهاي 
شنوندگان خارجي، با عنوان پيام رسان جهاني مي فرستد. 
در اين پيام روزانه، سخنان و مواضع رسمي و مهمترين 
به  ممكن  شكل  بهترين  به  ارائه  و  طرح  براي  سياستها 
گنجانده  آمريكا  متحده  اياالت  ملي  منافع  تأمين  منظور 

مي شود. (همان، 105)
آژانس اطالعات آمريكا

در 1942، فرانكلين روزولت، رييس جمهوري آمريكا، 
براي رويارويي با تبليغات ضد آمريكايي آلمان نازي، به 
ديپلماسي عمومي رو كرد. او سرويس اطالعات خارجي 
و  بود  مترجم  داراي 23  ژانويه 1943،  تا  كه  را  آمريكا 
به بيش از 27 زبان خارجي برنامه هاي تبليغاتي آمريكا 
فعاليتها  اين  آن،  از  تقويت كرد. پس  را عرضه مي كرد، 
گسترش يافت و در اوت 1953 در قالب طرح شماره 8 
بازسازي دولت آمريكا در دوران دولت آيزنهاور، آژانس 

بيانيه  در  شد.  پي ريزي  آمريكا  متحده  اياالت  اطالعات 
تأسيس آن آمده است: وظيفه اين نهاد تازه آن است كه 
اين نكته برساند كه  به  نقاط جهان را  مردمان در ديگر 
هدفهاي اياالت متحده آمريكا با آرمانهايش براي آزادي، 
پيشرفت و صلح همسو است و به گونه اي اين سياستها را 
نزد افكار عمومي جهانيان به نمايش گذارد كه پشتيباني 
Wilson, 2001,21-) شود.  فراهم  سياستها  اين  از  الزم 

(22

شوراي امنيت ملي
دولتهاي  در  كه  است  نهادي  ملي،  امنيت  شوراي 
تغيير  دستخوش  گوناگون،  دورانهاي  در  و  گوناگون 
برنامه، مجريان، اعضا و ساختار بوده و از اين رو، هرگز 
براي طراحي، هدايت و مديريت  ثبات و دوام الزم  از 
نبوده  برخوردار  بلندمدت  و  كالن  راهبردي  برنامه هاي 
است. در 1982 در دوران رياست جمهوري ريگان و در 
1999 در دوران بيل كلينتون، با تصميم رييس جمهوري، 
شوراي امنيت ملي كوشيد تا الگوهايي عملي و راهبردي 
ارتباطات  و  عمومي  ديپلماسي  زمينه  در  فعاليتها  براي 
راهبردي به دست دهد، ولي ارزيابيهاي بعدي نشان داد 
در  ملي  امنيت  شوراي  و  نبوده  موفق  فرايندها  اين  كه 
كرده  كار  نامتمركز  و  ضعيف  عمومي  ديپلماسي  زمينه 

است.
در سپتامبر 2004، گروه مشاوران علمي پنتاگون در 
گزارش خود سفارش كردند كه در شوراي امنيت ملي 
پست مشاور رييس جمهوري در زمينه ارتباطات جهاني 
ايجاد شود و متصدي آن، در كنار رايزني در زمينه امنيت 
آمريكا  دولت  پيام رساني  و  ارتباطات  حوزه  در  ملي، 

(Epstein,2006,8-11) .فعاليت كند
وزارت دفاع

پيگيري ديپلماسي عمومي، در وزارت دفاع كمرنگ تر 
از ديگر بخشها است و در معاونت وزير دفاع در زمينة 
معاونت  و  اطالعات  و  ارتباطات  كنترل،  فرماندهي، 
وزير دفاع در زمينه سياستگذاري متمركز است. پس از 
در  وزارتخانه  اين  نقش  برجسته تر شدن  و  سپتامبر   11
سياست خارجي آمريكا، دونالد رامسفلد در بخشنامه اي 
از مديران بلندپاية غيرنظامي و نظامي پنتاگون خواست تا 
چارچوب و برنامه هاي ديپلماسي و ارتباطات راهبردي 

وزارت دفاع را در حوزه هاي زير مشخص كنند:
1) روابط عمومي: اطالع رساني.

2) عمليات رواني: فريب و مديريت تصاوير ذهني. 
(Samei, 2010,3)
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اعمال  ابزارهاي  اينترنت  و  تلويزيون  ـ  راديو 
ديپلماسي عمومي

زيرنظر  آمريكا،  بين المللي  رسانه اي  فعاليتهاي 
مي گيرد.  انجام  آمريكا  بين المللي  پخش  مديرة  هيأت 
به  متحده  اياالت  رسانه اي  سازمانهاي  كار   ،1990 در 
يكديگر نزديك تر و در سازماني ويژه گنجانده شد. در 
همان سال، آژانس اطالعات با همكاري صداي آمريكا، 
اياالت متحده دربرگيرندة سه  بين المللي  سازمان پخش 
نهاد (صداي آمريكا ـ سرويس تلويزيون و شبكه جهاني 
نظر  زير  برپا كرد كه  را  مارتي)  تلويزيون  راديو  ـ  فيلم 
داشت.  قرار  تكنولوژيك  و  مهندسي  فعاليتهاي  اداره 

(Rhonda, 2005,6-7)

در 1994، در دوران رياست جمهوري كلينتون، ادارة 
اطالعات  آژانس  در  بين المللي  تلويزيوني  راديو  پخش 
تلويزيوني  و  راديو  فعاليتهاي  همة  و  شد  برپا  آمريكا 
بين المللي زيرنظر هيأت  مديره پخش راديو و تلويزيون 

بين المللي قرار گرفت.
شمار كاركنان اين سازمان كه در 2012 بودجه اي بالغ 
بر 757/7 ميليون دالر در اختيار داشته، بيش از 3790 نفر 
است. مجموعه زير نظر اين سازمان در هر هفته نزديك 
از  و  مي كند  پخش  و  توليد  برنامه  ساعت  هزار  سه  به 
2003 به اين سو شمار مخاطبان آن 71 درصد افزايش 

يافته است. بخشهاي اين سازمان عبارت است از:
1) صداي آمريكا:

امكانات  از  بهره گيري  با   1942 در  آمريكا  صداي 
بخش خصوصي راه اندازي شد. اين راديو كه بزرگترين 
سازمان راديويي بين المللي اياالت متحده است، 206/5 
ميليون دالر بودجه براي پخش برنامه هاي خود در اختيار 
دارد و در هفته، 1500 ساعت برنامه به 44 زبان شامل 
زنده،  پخش  فرهنگي،  مسائل  آموزش،  گزارش،  اخبار، 
(www.bbg. مي كند.  پخش  و  توليد  و...  تلفني  تماس 

(gov,2011,1

2) راديو آسياي آزاد:
در  بين المللي  تلويزيون  راديو  قانون  تصويب  با 
1994، راديو آسياي آزاد در 1996 از سوي يك شركت 
مخابره  شركت،  اين  وظيفة  شد.  راه اندازي  خصوصي 
به  كه  است  آسيايي  شنوندگان  به  اخبار  و  اطالعات 
از  همچنين  و  ندارند  دسترسي  آزاد  و  كافي  اطالعات 
راديو  اين  اعالم شده است.  بيان محرومند،  آزادي  حق 
به نُه زبان آسيايي به توليد و پخش برنامه مي پردازد و 
برنامه هاي آن اخبار، تحليل، تفسير و برنامه هاي فرهنگي 

(Ibid,2) براي كشورهاي آسيايي را دربرمي گيرد
3) اداره راديو و تلويزيون مارتي (كوبا):

راديو مارتي در 1985 و تلويزيون مارتي در 1990 
و  داخلي  اخبار  به  پرداختن  كردند.  آغاز  را  خود  كار 
خارجي كوبا وظيفه اين شبكه است. اعالم شده است كه 
ترويج دموكراسي و گسترش آزادي براي شهروندان كوبا 
از راه اطالع رساني و پخش اخبار بي هرگونه جهت گيري 

و جانبداري، هدف اصلي اين شبكه است.
به خاورميانه  نيز  از شبكه هاي خبري  بخش بزرگي 
اختصاص يافته است. اين منطقه جايگاهي برجسته در 
در  روندها  و  اوضاع  و  دارد  آمريكا  خارجي  سياست 
كشورهاي اين منطقه با جمعيتهاي جوان و تحول خواه، 
آمريكا را بر آن داشته است تا بخش بزرگي از كانالهاي 

راديو تلويزيوني را معطوف به اين سو كند.
4) راديو سوآ (به زبان عربي):

ساعته   24 صورت  به  هفته  سراسر  در  سوآ  راديو 
مي كند.  پخش  عربي  زبان  به  راديويي  برنامه هاي 
مصاحبه،  خبر،  تحليل  موسيقي،  راديو،  اين  برنامه هاي 
و  سياسي  موضوعهاي  از  گسترده اي  طيف  و  ورزش 
در  راديو  اين  استوديوهاي  دربرمي گيرد.  را  فرهنگي 
امارات، فلسطين،  اردن، كويت،  دبي و واشنگتن است. 
قطر، بحرين، لبنان، سودان و... به برنامه هاي اين شبكه 

(www.bbg.gov,2012,1-3) .دسترسي دارند

5) تلويزيون الحره:
بازرگاني  ماهواره اي  تلويزيوني  شبكه  يك  الحره 
و  اطالعات  پخش  و  توليد  به  عربي  زبان  به  كه  است 
خاورميانه  كشور   22 براي  شبكه  اين  مي پردازد.  اخبار 

عمومي  ديپلماسي  كشورها،  بيشتر  در  ●امروزه 
در  تصميم گيري  ساختار  در  ويژه  جايگاهي 
سياست خارجي دارد و نقشي بسيار برجسته در 
بازي  بين الملل  نظام  در  كشور  هدفهاي  پيشبرد 
سياستمداران  و  نظريه پردازان  بيشتر  و  مي كند 
از  بايد  هدفها،  برآوردن  براي  كه  باورند  اين  بر 
گزينه ديپلماسي عمومي هم بهره گرفت. اهميت 
اندازه  بدان  تا  عمومي  ديپلماسي  از  بهره گيري 
عمومي  ديپلماسي  مي گويد  كه جوزف ناي  است 
كه مخاطب آن افكار عمومي است، براي برآوردن 
سنتي  ديپلماسي  اندازه  به  كشور  يك  هدفهاي 

كالسيك اهميت دارد.
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بحث  زمينه  در  برنامه هايي  پاكستان  و  عراق  جمله  از 
پخش  و...  علمي  ورزشي،  سرگرمي،  گفت وگو،  و 
و  پاكستان  در  بنيادگرايي  گسترش  با  بويژه  مي كند. 
از  برآمده  كه  كشور  اين  در  خشونت آميز  برخوردهاي 
تعصب مذهبي و فقر اقتصادي است، اين شبكه مي كوشد 
باشد.  داشته  مخاطبان  با  پيوند  در  آموزشي  رويكردي 

(Tamilson,2007,1)
6) راديو اروپاي آزاد (راديو آزادي):

راديو آزاد اروپا اطالعات و اخبار را به 19 كشور 
كه از ديد آمريكا از آزادي مطبوعات بي بهره اند، مخابره 
مي كند. اين راديو برنامه هاي خود را از پراگ به كشورهاي 
برنامه  ايرانيان  براي  كه  فردا  راديو  مي فرستد.  گوناگون 
توليد و پخش مي كند، زيرنظر اين راديو اداره مي شود و 

يكي از زيرمجموعه هاي آن است.
الف) راديو فردا:

 1949 در  آزاد  اروپاي  ملي  كميته  تأسيس  از  پس 
در نيويورك نياز به يك ابزار رسانه اي احساس مي شد. 
دفتر  راه اندازي  به  دست  كميته،  مديران  اين رو  از 
اين  زدند.  آلمان  مونيخ  در  آزاد  اروپاي  راديو  مركزي 
راديو نخستين برنامه خود را در ژويية 1950 در حوزه 
چك واسلواكي پخش كرد. نخستين رييس اين مجموعه، 
جان فاستر دالس وزير خارجه آمريكا در دوران رياست 

جمهوري آيزنهاور بود.
و  اجتماعي  فرهنگي،  سياسي،  اخبار  فردا  راديو 
راديو  مي كند.  پخش  ايران  مسائل  بر  تأكيد  با  را  هنري 
خود  بين المللي  برنامه هاي  آزادي،  راديو  آزاد/  اروپاي 
روسيه،  اروپا،  خاوري  جنوب  و  خاوري  مناطق  به  را 
قزاقستان، آسياي ميانه، خاورميانه و جنوب باختري آسيا 
بر  را  فعاليت خود   1996 از  راديو  اين  مي كند.  مخابره 
پايه همكاري با 240 سازمان گوناگون بين المللي دنبال 
كرده و با بهره گيري از ابزارهاي تازه رسانه اي و فناوري 
راديو  است.  افزوده  خود  شنوندگان  دامنه  بر  پيشرفته، 
ساعت  هزار  مدت  به  را  خود  برنامه هاي  آزاد  اروپاي 

آلبانيايي،  جمله  از  جهان  زنده  زبان   28 به  و  هفته  در 
ارمني، عربي، آذربايجاني، بوسنيايي، چچني، دري، پشتو، 

فارسي و... عرضه مي كند.
راديو  زيرمجموعه هاي  از  يكي  كه  فردا  راديو 
نظارت  و  كنترل  زير  است  آزادي  راديو  آزاد/  اروپاي 
شوراي مديران پخش اياالت متحده آمريكا كار مي كند. 

(khalaji,2007,1-2)

ديپلماسي عمومي امريكا پس از 11 سپتامبر
پس از پايان جنگ سرد و رويدادهاي 11 سپتامبر 
2001، آمريكا نهادها و فعاليتهاي خود در بخش ديپلماسي 
عمومي را بازسازي كرده و بخشها و مسئوليتهاي تازه اي 
است.  كرده  تعريف  خارجه  و  دفاع  وزارت  در  بويژه 
بي گمان 11 سپتامبر را همچون جنگ سرد مي توان نقطه 
عطفي در سياستگذاري آمريكا در حوزه ديپلماسي عمومي 
دانست. اين فعاليتها بر رويارويي با پديدة بنيادگرايي و 
نيز بر اوضاع خاورميانه متمركز است، جايي كه بسياري 

از حمله ها به منافع آمريكا از آنجا پشتيباني مي شود.
ديپلماسي  تأثير  دادن  افزايش  براي  بوش  دولت 
از  پس  ماه  دو  زد.  زيادي  كارهاي  به  دست  عمومي، 
«ائتالف»  اطالع رساني  مركز  11سپتامبر،  رويدادهاي 
اين مركز هماهنگ سازي نشستهاي  تأسيس شد. وظيفه 
خبري و موضوعهاي محوري مورد نظر آمريكا و انتشار 
«اداره  آن  از  پس  اندكي  است.  جهان  سراسر  در  آن 
آن  اصلي  وظيفة  كه  شد  راه اندازي  جهاني»  ارتباطات 
جهاني  مخاطبان  با  راهبردي  ارتباطات  كردن  هماهنگ 

تعريف شده است.
در سپتامبر 2002، كاندوليزا رايس كميته هماهنگ 
را  راهبردي  ارتباطات  زمينه  در  سياستگذاري  كننده 
تأسيس كرد كه هدف آن هماهنگ كردن فعاليتهاي ميان 
سازماني، تنظيم پيامهاي كاخ سفيد و تبليغ آن در خارج 

است.
همچنين نهادهاي زير در دوران دولت بوش براي 

كمك به پيشبرد ديپلماسي عمومي آغاز به كار كردند:
كنندة  هماهنگ  كميته   2004 ژوييه  در   (1
سياستگذاري در زمينه ارتباط با جهان اسالم، با دستور 

رييس جمهوري تشكيل شد.
2) اداره سياستگذاري و برنامه ريزي منابع در وزارت 
امورخارجه و در زيرمجموعه بخش ديپلماسي عمومي و 

امور عمومي تأسيس شد.
3) نقشه راه ديپلماسي عمومي در وزارت دفاع در 
از  نظامي در خارج  تبليغات  بر  نظارت  با هدف   2003

● ديپلماسي عمومي آمريكا پس از 11 سپتامبر بر 
جهان اسالم متمركز شده است. براين پايه، براي 
مبارزه با موج آمريكا ستيزي كه به دنبال اشغال 
بود،  گرفته  شكل  منطقه  در  عراق  و  افغانستان 
ديپلماسي عمومي اياالت متحده در خاورميانه بر 

ترويج دموكراسي استوار شد.
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تروريسم  با  جنگ  به  مربوط  اطالعات  ديگر  و  كشور 
تنظيم شد.

برنامه هاي ديپلماسي عمومي در وزارت دفاع، آژانس 
توسعه بين المللي اياالت متحده و شوراي راديو تلويزيون 
اياالت متحده همگي زيرنظر كاخ سفيد و شوراي امنيت 
ملي قرار گرفته و بودجه آن نيز افزايش يافته است. در 

2005، اين بودجه 1/2 ميليارد دالر بوده است.
در 10 اكتبر 2001 بخش ديپلماسي عمومي وزارت 
طراحي  زير  كليدي  موضوع  چهار  آمريكا،  امورخارجه 
شده از سوي دولت بوش را بعنوان راهنماي ديپلماسي 

عمومي آمريكا مطرح كرد:
نه  پنتاگون،  به مركز تجارت جهاني و  1ـ حمله ها 

حمله به آمريكا، كه حمله به كل جهان بوده است.
2ـ جنگ با تروريسم، جنگ با اسالم نيست، بلكه 

هدف، تروريستها و حاميان آنها هستند.
پشتيباني مي كند و  افغانستان  مردمان  از  آمريكا  3ـ 
از همين رو 320 ميليون دالر به كمكهاي بشردوستانه در 

اين كشور اختصاص داده است.
تروريسم  كردن  ريشه كن  براي  كشورها  همة  4ـ 

بين المللي بايد متحد شوند.
با  را  كتابچه اي  پيام  نخستين  همچنين،  بخش  اين 
عنوان شبكه تروريسم به 36 زبان تهيه و منتشر كرد. در 
اين كتابچه تصاويري از قربانيان حمله هاي يازده سپتامبر 
همراه با نقشه اي از شبكه تروريستي القاعده در 45 كشور 

نمايش داده شده بود.
در پيام دوم، برنامه اي تلويزيوني با هزينه 15 ميليون 
آن  در  كه  شد  تهيه  مشترك  ارزشهاي  عنوان  با  دالري 
بعنوان كساني كه زندگي عادي دارند  مسلمانان آمريكا 
كارند،  سرگرم  و...  پزشك  نانوا،  آتش نشان،  بعنوان  و 
نمايش داده مي شدند. همچنين كتابچه اي با عنوان زندگي 
مسلمانان در آمريكا منتشر شد با تصاويري از مسلمانان، 
و هدف از آن نشان دادن مداراي مذهبي و آزادي مذهبي 
با  عربي  زبان  به  ساوا،  راديو  راه اندازي  بود.  آمريكا  در 
در  زبان  عرب  جوان  جمعيت  با  رابطه  برقراري  هدف 
خاورميانه نيز در همين راستا صورت پذيرفت. اين راديو 
كه از دوبي برنامه پخش مي كند، در 2003 بودجه اي 35 
ميليون دالري از دولت اياالت متحده دريافت كرده بود.

اقدامات ديگر اين بخش، شامل گسترش برنامه هاي 
است.  بوده   (American Corners) كورنرز»  «آمريكن 
شيوة  به  فرهنگي  فعاليتهاي  يا  كتابخانه ها  برنامه ها،  اين 
با هدف  را  متحده  اياالت  سفارتخانه هاي  در  آمريكايي 

فرهنگ  و  زندگي  درباره  بيشتر  هرچه  آگاهي رساني 
(Ren burnham, 2009,1-5) .آمريكايي در خارج است

بلندمدت  تعامل  هدف  با  برنامه هايي  همچنين، 
برنامه  است.  شده  طراحي  اسالم  جهان  در  جوانان  با 
«مشاركت براي آموزش» و «تعامل جوانان و آموزش» با 
هزينه اي بالغ بر 61 ميليون دالر، امكاناتي فراهم مي كند 
و  افريقا  شمال  خاورميانه،  از  مسلمان  دانشجويان  تا 
در  كارشناسي  دوره  براي گذراندن  بتوانند  آسيا  جنوب 

(Ibid) .دانشگاههاي اياالت متحده به اين كشور بيايند
ترويج  قانون  تصويب  با   2002 در  آمريكا  كنگره 
آزادي، وزيرامورخارجه را موظف ساخت تا ديپلماسي 
و  برنامه ريزي  در  جدايي ناپذير  بخشي  به  را  عمومي 
بر  كند.  تبديل  متحده  اياالت  خارجي  سياست  اجراي 
فرهنگي  مبادالت  از  پشتيباني  بر  افزون  قانون  اين  پايه 
 135 خارجي،  خبرنگاران  آموزش  براي  برنامه هايي  و 
در  تلويزيوني  برنامه هاي  پخش  براي  دالر  ميليون 

خاورميانه اختصاص داده شد.
در بخش كمكهاي مالي نيز سازمان توسعه بين الملل 
همپيمايان  اختيار  در  ساالنه  مالي  كمكهاي  كه  آمريكا 
 11 از  پس  مي داد،  قرار  خاورميانه  در  بويژه  آمريكا 
در  بيشتري  نقش  شد  موظف  كنگره  سوي  از  سپتامبر 
در  مالي  كمكهاي  اين  و  كند  بازي  عمومي  ديپلماسي 

طرحهاي بشردوستانه به كار گرفته شود.
براي بهسازي وجهة آمريكا در جهان اسالم پس از 
موارد  بر  متحده  اياالت  عمومي  ديپلماسي  سپتامبر،   11

زير متمركز شد:
- ايجاد سازماني تازه كه مسئوليت اصلي را در زمينه 
فعاليتهاي ديپلماسي عمومي و هماهنگي با ديگر نهادهاي 
دولتي داشته باشد. سازماندهي دوباره ديپلماسي عمومي 
و  سفيد  كاخ  بيشتر  هماهنگي  امورخارجه،  وزارت  در 
وزارت خارجه در زمينه ديپلماسي عمومي، افزايش منابع 
پولي و انساني، افزايش كاربرد فناوري، افزايش مشاركت 
در  آمريكا  مطالعاتي  برنامه هاي  ايجاد  بخش خصوصي، 
مسلمان،  و  عرب  كشورهاي  در  محلي  دانشگاههاي 
ايجاد يك پروژه مشاركت بخش خصوصي و دولتي با 
دائم  بودجه  تأمين  هدف  با  جهاني»  آينده  «بنياد  عنوان 
خارج از بودجه فدرال براي برنامه مبادالت بين المللي. 

(Tiedeman,2004,23-26)

ديپلماسي عمومي آمريكا پس از 11 سپتامبر بر جهان 
اسالم متمركز شده است. براين پايه، براي مبارزه با موج 
آمريكا ستيزي كه به دنبال اشغال افغانستان و عراق در 
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منطقه شكل گرفته بود، ديپلماسي عمومي اياالت متحده 
در خاورميانه بر ترويج دموكراسي استوار شد.

راه اندازي سايتها و انتشار مجالتي به زبان عربي در 
2003 با بودجه ساالنه 4/5 ميليون دالر و تيراژ 50 هزار 
متحده  اياالت  امورخارجه  وزارت  ديگر  اقدام  نسخه، 
با  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  جوانان  كردن  آشنا  براي 

فرهنگ، ارزشها و شيوة زندگي آمريكايي بوده است.
اينترنت  تلويزيوني،  و  راديويي  بر شبكه هاي  افزون 
نيز عرصه اي شده است براي اجراي ديپلماسي عمومي 
در  بويژه  و  آمريكا در خاورميانه  فرهنگي  برنامه هاي  و 
وبالگ نويسان  و  سياسي  فعاالن  راستا،  همين  در  مصر. 
كلمبيا  دانشگاه  در  آمريكا  دولت  بودجه  با  مصري 
از شركت كنندگان در  برگزار كردند. شماري  كنفرانسي 
از  و  حسني مبارك  حكومت  مخالفان  از  كنفرانس،  اين 
ميدان  در  مردمي  اعتراضهاي  اصلي  دهندگان  سازمان 

(Ibid,28-30) .التحرير بودند
براي ديدار  در 2008، هشت وبالگ نويس مصري 
برگزاري  تهيه گزارش دربارة شيوه  متحده و  اياالت  از 
اين  شدند.  دعوت  كشور  اين  به  آمريكا،  در  انتخابات 
اقدام بخشي از برنامه مركز «كمال ادهم» در زمينه آموزش 
روزنامه نگاري و پژوهش در دانشگاه قاهره بود كه دولت 
آمريكا  راستا،  اين  تأمين مي كرد. در  آنرا  بودجة  آمريكا 
راهكارهاي سنتي ديپلماسي عمومي خود را براي نفوذ 
هرچه بيشتر در مصر در قالب مبادالت فرهنگي به كار 
شناساندن  اقداماتي،  چنين  از  هدف  مهمترين  مي گيرد. 
هرچه بيشتر فرهنگ آمريكايي به مصريان است. برگزاري 
كنسرت، سخنراني، اجراي برنامه هاي فرهنگي و سفر به 
آمريكا از اين دست اقدامات است. همچنين، برنامه هايي 
كه از آمريكا براي مصر درنظر گرفته مي شود، گام مهمي 
است در راه آموزش زندگي آمريكايي به مخاطبان جوان 

در آن است.
براي  مصري  جوانان  از  تن   25 به  ساالنه  آمريكا 
 50 برابر،  در  و  مي دهد  بورس  آمريكا  در  تحصيل 
اين  در  مي فرستد.  كشور  اين  به  را  خود  دانشجوي 
آمريكا  فرهنگي  ديپلماسي  با  مرتبط  برنامه هاي  سالها، 
در كشورهاي منطقه و بويژه در مصر، بر آموزش زبان 

انگليسي به جوانان متمركز شده است.
در برنامه ديپلماسي فرهنگي آمريكا براي كشورهاي 
منطقه و بويژه مصر طرح هايي نيز براي فرستادن مدرسان 
انگليسي، روزنامه نگاران و رهبران جنبشهاي زنان  زبان 

(Ibid, 31-33) .پيش بيني شده است

هدفهاي  مهمترين   ،2001 سپتامبر   11 از  پس 
كشورهاي  در  آمريكا  فرهنگي  و  عمومي  ديپلماسي 
خاورميانه در قالب ترويج دموكراسي و آزادي اقتصادي 
و آشنا كردن جوانان مسلمان با ارزشهاي فرهنگي و شيوة 

زندگي آمريكايي در جوامع مسلمان دنبال شده است.
بهره سخن

بهره گيري از ديپلماسي عمومي در سياست خارجي 
آمريكا را مي توان به دو دوره تقسيم كرد: نخستين دوره 
از زمان جنگ جهاني دوم آغاز شده و تا پايان جنگ سرد 
ادامه يافته است. تمركز آژانس اطالعات آمريكا در دوران 
جنگ بر رويارويي خبري با آلمان نازي و پس از آن با 
كمونيسم بوده است. به نظر مي رسد كه درگير شدن آمريكا 
در جنگ بويژه با ايدئولوژيهايي كه داعية رهبري جهان 
ديپلماسي  گرفتن  در شكل  برجسته  نقشي  داشته اند،  را 
عمومي آمريكا بازي كرده است. از آنجا كه آمريكا مروج 
مي رود،  به شمار  سرمايه داري  و  ليبراليستي  انديشه هاي 
دوران  در  عمومي  ديپلماسي  متولّي  نهادهاي  تمركز 
جنگ سرد بر جلوگيري از گسترش كمونيسم به اروپاي 
باختري، خاورميانه و آسياي خاوري بوده است. بسياري 
عمومي  ديپلماسي  خدمت  در  كه  خبري  شبكه هاي  از 
آمريكا قرار دارند، در اين دوران راه اندازي شده اند. دورة 
دوم ديپلماسي عمومي آمريكا، اقدامات آن كشور پس از 
11 سپتامبر را دربرمي گيرد. توجه و تخصيص بودجه به 
بزرگي  كه بخش  آزادي  راديو  الحره،  شبكه هاي خبري 
از برنامه هاي خود را به عربي و فارسي منتشر مي كند، 
همچنين تأسيس معاونتهاي تازه در وزارت امورخارجه، 
پوشش  براي  دفاع  وزارت  به  بودجه  دادن  اختصاص 
مبادالت  افزايش  براي  منطقه و تالش  خبري جنگ در 
اقدامات  از  با شهروندان در كشورهاي منطقه،  فرهنگي 
در  است.  بوده  ديپلماسي عمومي  در چارچوب  آمريكا 
نرم افزاري  به قدرت  بيشتر  آمريكا هر چه  دهة گذشته، 
و فرهنگي خود تكيه كرده تا ضمن حفظ نفوذ خود در 

خاورميانه، به رويارويي با پديده بنيادگرايي بپردازد.

منابع
فرهنگ  عمومي،  ديپلماسي   ،(1384) حسام الدين  آشنا،  ـ 
ابرار  نشر  تهران،  خارجي،  سياست  خدمت  در  ارتباطات  و 

معاصر.
ديپلماسي  ويژه  آمريكا:  كتاب   ،(1384) رضاداد  درويش،  ـ 

عمومي، تهران، نشر ابرار معاصر.



77شماره 294/ زمستان 1392

از  پيروزي  ذهنيت ها،  تغيير   ،(1384) ادوارد  جرجيان،  ـ 
نشر  تهران،  نور،  انديشه سازان  مؤسسه  ترجمه  صلح،  طريق 

انديشه سازان نور.
در  موفقيت  ابزارهاي  نرم؛  قدرت   ،(1387) جوزف  ناي،  ـ 
مهدي  و  روحاني  محسن  سيد  ترجمه  بين الملل،  سياست 

ذوالفقاري، تهران، دانشگاه امام صادق.
ـ وحيدي، موسي الرضا (1389)، ديپلماسي در جهان درحال 
و  سياسي  مطالعات  دفتر  امورخارجه،  وزارت  تهران  تحول، 

بين المللي .
- Arquilla, John and Ronfeldt, David (1999), The 
Emergence of Neopolitic: Toward an American 
Information Strategy, Santa Monica, Rand.
- Nakamura, Kennon H, Weed,Matthew C, 
(2009), "U.S’ Public Diplomacy: Background and 
Current Issues", Congressional Research Service 
at www.crs.gov.
- Johnson Stephan, Dale, Helle (2003), "How to 
reinvigorate U.S public diplomacy", available on 
www.heritage.org/research.
- Cooper, Andrew F (2008), Global Government 
and Public Diplomacy Worlds apart?, London, 
Pallgrave.
- Dizard, Wilson. P, (2001) "U.S foreign policy in 
the information age", Available on nla.gov.au/nla.
cat.
- Egner, Micheal (2010), Between Slogans 
and Solutions a frame-based Assessment 
Methodology for Public Diplomacy, Rand.
- Epstein, Susan B. (2006), "Background and the 
9/11 commission recommendation", at fpc. state.
gov/ documents/ organization/ 40146.pdf

- Nye, Joseph (2004), Power in the Global 
Information Age from Realism to Globalization, 
London, Routledge.
- Samei, Marwa Abdel, (2010), "Public diplomacy 
in the age of regional media", at  http://iris.lib.neu.
edu/polisci_diss/.
- Signitizer Benno and Coombs (1992), "Public 
Relations and Public Diplomacy", Public 
Diplomacy Review.
- Pratkanis, Anthony (2001), Age of Propoganda, 
New York, Holt Press.
- Rhonda, Zaharna, (2005), "The network 
paradigm of strategic public diplomacy", at, www. 
Fpif.org/pdf/vol.
-Robert, Walter (2007), What is Public 
Diplomacy? Washington, Green Press.

 - Tamilson, Ky (2007), "Alhurra TV and radio
 sawa: Advancing freedom in the Arab world",  at

www.arabmediasociety.com.Similar
- Taylor, Humphery (2006). The Practice of 
Public Diplomacy: policy makers and public 
opinion. U.S center on public diplomacy.
- Waller, Micheal (2007), The Public Diplomacy 
Reader, Washington the institute of World 
Politics Press.
 http://www.washingtoninstitute.org/uploads
 http://www.exchangediplomacy.com
http://uscpublicdiplomacy.org/pdf
www.bbg.gov,(2012), at http:// www. bbg. gov/ 
highlight/ cafe-dc-with-tara-sonenshine.



شماره 294/ زمستان1392 78

پيشگفتار
كمابيش 55 سال پيش، يعني در مرداد 1334، استاد 
«تحقيق  عنوان  با  مقاله اي  در  زرين كوب  عبدالحسين 
درست» نوشت: «اگر با اين همه محقق كه در روزگار ما 
هست، هنوز ادب (ادبيات) تحقيقي ما سست و بي مايه 
كه  است  آن  علت  اّما  است.  دريغ  جاي  مي آيد،  به نظر 
داعيه داران زمان ما كار تحقيق را زياد آسان و خوار مايه 
گرفته اند. تا سي سال پيش كه هنوز اين همه محقق در 
قزويني  محمد  مانند  كساني  بود.  نكرده  ظهور  ما  بين 
تاريخي  و  ادبي  مسايل  در  تحقيقي  اگر  او،  همگنان  و 
اگر  محققان  اينگونه  كار  بود.  استوار  و  دقيق  مي كردند 
اّما  مي رفت  پيش  آهستگي  و  كندي  به  و  نبود  بسيار 
روشن و درست بود و تا حد زيادي مايه خرسندي و 
اطمينان مي گشت. چنان محققي چون شوق  طلب و درد 
تحقيق داشت با دقت و حوصله تمام در كشف مطالب 
و دشواري ها، اهتمام مي ورزيد... اّما از اين همه شور و 
از  بسياري  در  قزويني...  محمد  مانند  كساني  در  شوق 

محققان ما امروز تقريبًا هيچ نمانده است».1
بود،  زنده  هنوز  زرين كوب  عبدالحسين  استاد  اگر 
مي نوشت؟  چه  ما  روزگار  در  پژوهش  وضع  دربارة 
كار  و  پژوهش  از وضع  پيش،  سده  نيم  از  بيش  در  او 
كه  درحالي  است،  بوده  گله مند  دوران  آن  پژوهشگران 
امروز وضع پژوهش و كار برخي پژوهشگران ما براستي 
فاجعه بار شده است. آنچه در زير مي آيد، نمونه اي است 

در اين زمينه.
بين المللي  و  سياسي  مطالعات  دفتر   ،1387 در 
وزارت امورخارجه، با حضور برخي استادان دانشگاهها، 
پژوهشگران، مورخان و ديپلماتها كتابي را كه از سوي آن 

دفتر منتشر شده بود، رونمايي كرد: «حاكميت بر جزاير 
سياست  روند  در  بزرگ  تنب  و  كوچك  تنب  ابوموسي، 
پايان نامه  اصل،  (در  طبرسا  نقي  نوشته  ايران»،  خارجي 
نگارنده  امام صادق عليه السالم).  دانشگاه  او در  دكتري 
موضوع  اين  به  كه  عالقه اي  به  توجه  با  سطور،  اين 
نيز در  داشت، بسيار شادمان شد كه پژوهشگر ديگري 
آستين همت  اين جزاير  مورد  در  ايران  از حقوق  دفاع 
از  سطور  اين  نگارنده  كه  است  گفتني  است.  زده  باال 
1991 تا 1995 به مدت چهار سال در اين زمينه بررسي 
و پژوهش كرده بود كه نتيجه آن چند مقاله و يك كتاب 
با عنوان «نگاهي تاريخي به جزاير ايراني تنب و ابوموسي» 
بود. اين كتاب در 644 صفحه در 1376 از سوي دفتر 
مطالعات سياسي و بين المللي منتشر شد و چاپ دوم آن 

نيز در 1384 انتشار يافت.
ولي كتاب طبرسا، چندي پس از انتشار با انتقادهايي 

روبه رو شد؛ براي نمونه:
1. برخي مطالب كتاب ناقض يكپارچگي سرزميني 

ايران و ناسازگار با منافع ملي ايران است؛
2. منابع كتاب، بيشتر جعلي و ساختگي است؛

3. بسياري از مطالب كتاب تكراري است؛
4. بسياري از مطالب كتاب، از كتابهاي ديگران است 
كه نام آنها و منابع ذكر نشده است. براي نمونه، بخش 
بزرگي از مطالب كتاب برگرفته از كتاب «نگاهي تاريخي 
جعفري  اصغر  نوشتة  ابوموسي»  و  تنب  ايراني  جزاير  به 
ولداني است كه حتّا يك بار هم به استفاده از اين كتاب 

اشاره نشده است.
اشكاالت كتاب و انتقادهاي يادشده، دفتر مطالعات 
سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه را بر آن داشت 

دكتر اصغر جعفري ولداني

تاريخ نويسي با روش نادرست:
 نگاهي به جزاير تنب و ابوموسي برپاية اسناد
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تا دست به گردآوري نسخه  هاي كتاب بزند و آنها را به 
خمير كاغذ تبديل كند.

با اين همه، نويسنده با حذف يا افزودن برخي مطالب 
تاريخي، كتاب را با عنواني تازه «جزاير سه گانه ايراني 
در خليج فارس، پژوهشي تاريخي ـ حقوقي» به مؤسسه 
فرهنگي مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران سپرده 
كه در سال 1390 منتشر شده است. اين كتاب كه به گفته 
ناشر، به گونه اي «كاربر پسند» چاپ شده، 12 فصل و 
كتاب  پيوستهاي  را  كه 253 صفحه  دارد  1039 صفحه 
كتاب شده  ماية حجيم شدن  همين،  و  مي دهد  تشكيل 
صفحه   770 كمابيش  كتاب  اصلي  متن  واقع  در  است. 

است.
كلياتي دربارة كتاب

كه  به چشم مي خورد  مطالبي  كتاب،  تازة  در چاپ 
جاي تأمل دارد. براي نمونه، نويسنده متن 49 يادداشت 
مبادله شده ميان جمهوري اسالمي ايران و امارات عربي 
متحده از 1992 تا 2005 را آورده است.2 از اين شمار، 
24 يادداشت مربوط به وزارت امورخارجه امارات عربي 
جزيره  در  ايران  اقدامات  به  آنها  در  كه  است  متحده 
ابوموسي اعتراض شده است و 25 يادداشت نيز از سوي 
امارات عربي  امورخارجه  به وزارت  اسالمي  جمهوري 
متحده در پاسخ به يادداشتهاي آن دولت است. گذشته 
روزها  اين  در  اسناد  اين  بر  گذاشتن  انگشت  اينكه  از 
جاي تأمل دارد، پرسش اين است كه آيا برشمردن 24 
متحده،  عربي  امارات  سوي  از  شده  فرستاده  يادداشت 
در راستاي تأمين منافع ملي ايران است؟ آيا آوردن اين 
يادداشتها در كتاب، موضع امارات عربي متحده را تقويت 
نمي كند؟ يا دست كم براي خواننده ايجاد شبهه نمي كند؟ 
و آيا آوردن متن 49 يادداشت در پي هم، بي اينكه حتّا 
يك سطر از سوي نويسنده در تحليل و پاسخگويي آنها 

نوشته شود، كاري پژوهشي است؟
همچنين، نويسنده از 24 يادداشت يا نامه نام برده كه 
از سوي  تا 2005  از حادثه كشتي خاطر  از 1992 پس 
امارات عربي متحده در دبيرخانه سازمان ملل بعنوان سند 
نامه ها،  يا  يادداشتها  اين  همة  در  است.  رسيده  ثبت  به 
خليج فارس،  همكاري  شوراي  نشستهاي  پاياني  بيانيه 
عرب  اتحاديه   ،6+2 يا  دمشق  اعالميه  كشورهاي عضو 
همكاري  شوراي  كشورهاي عضو  وزيران  نشستهاي  و 
اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاي  وزيران  با  فارس  خليج 
دربارة  بندي  يادداشتها،  يا  نامه ها  اين  در  است.  آمده 
پشتيباني از ادعاهاي امارات عربي متحده در مورد جزاير 
ايراني تنب و ابوموسي گنجانده شده است. نويسنده كه 
چنين فهرست بلندي از يادداشتها و يا نامه هاي امارات 
در كتاب خود آورده، در مورد ايران چنين نكرده است، 

اشاره  ملل  سازمان  به  ايران  يادداشت  يك  به  تنها  بلكه 
كرده كه بعنوان سند شوراي امنيت ثبت شده است.3

نمايندة  يادداشت  كامل  متن  آوردن  ديگر،  از سوي  
دايم امارات عربي متحده در سازمان ملل متحد مورخ 27 
اكتبر 1992 خطاب به  نماينده دائم ايران (كمال خرازي) 
چه ضرورتي داشته است؟4 اين يادداشت 12 صفحه اي 
دربرگيرندة ادعاهاي واهي و بي پايه امارات عربي متحده 
متن  اينكه  به  ندارد، چه رسد  ارزش خواندن  كه  است 
كامل آن در كتاب آورده شود. همچنين، روشن نيست 
كه آيا نماينده دائم ايران در سازمان ملل به آن پاسخ داده 
است يا او هم، آنرا بي ارزشتر از آن دانسته است كه به آن 
پاسخ دهد و اگر پاسخي داده شده، چرا متن آن در كتاب 

آورده نشده است.
آن  نامناسب  سازماندهي  كتاب،  دربارة  ديگر  نكته 
است. براي نمونه، فصلهاي كتاب بي تناسب است: فصل 
سوم 14 صفحه و فصل ششم 232 صفحه است. گذشته 
همخواني  آن  محتوي  با  دوازدهم  فصل  عنوان  آن،  از 
در  ايران  دولت  قصد  و  «اراده  فصل  اين  عنوان  ندارد. 
كوشش  و  ابوموسي  و  تنب  جزاير  بر  حاكميت  اعمال 
امارات براي وارد كردن طرف هاي ثالث از سال 1371 
تا آبان 1384 / 1992 تا 2005» است، درحالي كه همة 
مباحث اين فصل اختصاص به طرفهاي ثالث دارد و به 
هيچ رو سخني از اراده دولت ايران در اعمال حاكميت بر 

جزاير تنب و ابوموسي در ميان نيست.
مطالب كتاب از توالي و نظم منطقي برخوردار نيست 
بي گمان  كه  مي آيد  به چشم  آشفتگي  گونه اي  آن  در  و 
در  نويسنده  نمونه،  براي  است.  شتابزدگي  از  ناشي 
فصل چهارم دربارة سه نامه ادعايي بريتانيا درخصوص 
مالكيت مشاع قواسم توضيح مي دهد و بار ديگر در فصل 
يازدهم، زير عنوان مستندات حقوقي و سياسي امارات 
عربي متحده درباره جزاير تنب و ابوموسي، اسناد مورد 
ادعا از جمله سه نامه ياد شده را شرح مي دهد. همچنين، 
در فصل ششم درباره استدالل هاي ايران و بريتانيا درباره 
جغرافيايي  نقشه هاي  جمله  از  ابوموسي  و  تنب  جزاير 
بحث مي كند و باز در فصل يازدهم به بررسي اين مسأله 

مي پردازد.
در چكيده كتاب (نسخه اوليه)، گفته شده كه نويسنده 
«راهكارهاي  كه  دهد  پاسخ  پرسش  اين  به  مي كوشد 
پيشبرد و تداوم اعمال حاكميت ايران بر جزاير كدام اند»؟ 
درحالي كه چه در نسخه اوليه و چه در نسخه تجديدنظر 
شده، اين پرسش مهم بي پاسخ مانده است. بي گمان از 
نويسندة يك پايان نامه دكتري انتظار مي رود كه پيشنهادها 
و راهكارهايي به دست دهد تا گرهي از مشكالت كشور 
باز شود، ولي از نويسندة اين پايان نامه چنين چيزي ديده 
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نمي شود.
گذشته از آن، روش پژوهش نويسنده روشن نيست 
و دربارة آن توضيح داده نشده است. امروزه در پژوهشها، 
دوره  نامة  پايان  اصل  (در  كتاب  صورت  به  اگر  بويژه 
دكتري) باشد، نويسنده بي چون و چرا بايد دربارة روشي 
كه در پيش گرفته، توضيح دهد. مشخص كردن روش 
پژوهش، از بايستگيهاي يك كار پژوهشي است. اهميت 
مقاطع  همة  در  كه  است  اندازه اي  به  پژوهش  روش 
تحصيلي دانشگاهي، روش پژوهش تدريس مي شود. از 
يا شناخت، صدها جلد  همين رو دربارة روش پژوهش 
كتب منتشر شده و در آنها به انواع روشهاي پژوهش و 
شناخت پرداخته شده است. امروزه اگر در پايان نامه اي 
در  پايان نامه  آن  باشد،  نشده  مشخص  پژوهش  روش 
از ديد بهروز نبوي  محافل دانشگاهي پذيرفتني نيست. 
روش  بردن  كار  به  مديون  علمي  پيشرفت  و  «توسعه 
صحيح تحقيق علمي است».5 يا به گفته باقر ساروخاني 
«دست آوردهاي هر تحقيق علمي به همان نسبت حايز 

ارزش اند كه با روش هايي درست اخذ شده باشند».6
بويژه  علمي،  پژوهشهاي  در  ديگر،  سوي  از 
كه  پژوهشهايي  يا  موضوع  ادبيات  به  بايد  پايان نامه ها، 
ديگران دربارة موضوع مورد بحث انجام داده اند، با ذكر 
نام نويسندگان و عنوان كتابها و مقاالت مربوط پرداخته 
شود. اين كار براي آن است كه نوآوري نويسنده نمود 
يابد و روشن شود كه او، چه مطالب يا موضوعهايي را 
بررسي كرده است كه پيشتر، ديگران بررسي نكرده اند؛ 
به سخن ديگر، سهم وي در توليد علم چه بوده است. 
اين نكته، در كتاب مورد بحث كه پايان نامه دكتري نيز 
بوده، به فراموشي سپرده شده است. در مقدمه كتاب كه 
نويسنده  است،  نكرده  تغيير  دوم  و  اول  نسخه هاي  در 
كه  است  كرده  بسنده  نكته  اين  به   31 صفحه  در  تنها 
و  كتاب ها  ايراني...  اساتيد  و  پژوهشگران  «برخي 
مقاله هاي ارزشمندي منتشر نموده اند كه در آن ها بيشتر 
اين  در  ايران  حقانيت  حقوقي  و  تاريخي  جنبه هاي  بر 
جزاير اشاره شده است.» در نسخة جديد، عنوان كتاب، 
چنان كه گفته شد «جزاير سه گانه ايراني در خليج فارس 
اين  در  بدين سان،  است.  حقوقي»  ـ  تاريخي  پژوهشي 
كتاب نيز به بررسي جنبه هاي تاريخي و حقوقي حقانيت 
ايران بر جزاير پرداخته شده است. بنابراين، بايد پرسيد 
كه نوآوري نويسنده چه بوده است؟ آيا كار ايشان تكرار 

همان كارهاي ديگران نيست؟
فزون بر آن در بسياري از موارد، متن كامل يادداشتهاي 
مبادله شده ميان ايران و بريتانيا آورده شده كه به افزايش 
يك  در  آن،  از  گذشته  است.  انجاميده  كتاب  حجم 
پژوهش علمي، نكته هاي مهم يادداشتها يا نامه ها در متن 

كتاب مي آيد و متن كامل آنها كه شمارشان نيز بسيار زياد 
كامل  متن  آوردن  آيا  مي شود.  آورده  پيوستها  در  است، 
پژوهشي  كاري  دفعات،  به  هم  آن  كتاب،  در  يادداشتها 
و علمي است؟ برسرهم، به نظر مي رسد كه طبرسا اهل 
دقت، تأمل و نقد علمي نيست و كارش حداكثر از نقل 
ساده و كامل محتويات پرونده هاي وزارت امورخارجه 

ايران فراتر نمي رود.
گذشته از اينها، نويسنده در بسياري از موارد دچار 
تناقض گويي شده است. براي نمونه، نام كشور امارات، 
كتاب  در  كه  درحالي  است،  متحده»  عربي  «امارات 
عنوان نادرست «امارات متحده عربي» به كار رفته است. 
همچنين، گفته شده است كه عربستان در آغاز نسبت به 
سراسر خاك كويت ادعاي ارضي داشته ولي در سالهاي 
اخير اين ادعا را متوجه مناطق قروه و ام المراديم و فالت 
قاره آن كشور كرده است.7 در اين باره بايد چند نكته را 
يادآور شد: 1. نام قروه نادرست و درست آن قارو است؛ 
2. قارو و  المرادم نه منطقه، كه جزيره اند؛ 3. در ژوييه 
1996 فالت قاره عربستان و كويت تحديد حدود شد و 
عربستان از ادعاي خود نسبت به جزاير قارو و ام المرادم 

چشم پوشيد.8
نويسنده كتاب در متن اسناد نيز دست برده و واژة 
سند  اصل  در  است.  كرده  تبديل  «مطلق»  به  را  «طلق» 
در  را  طلق  معناي  نويسنده،  است.9  آمده  طلق»  «ملك 
و  باشد  «مطلق»  بايد  واژه  اين  كه  كرده  تصور  و  نيافته 
از اين رو آنرا تغيير داده است، درحالي كه «ملك مطلق» 
بي معنا است (مراجعه شود به فرهنگ معين دربارة معناي 

واژة «طلق»).10
با  جداگانه  عمان  كه  است  كرده  ادعا  نويسنده 
امارتهاي... دبي (منطقه حتا)، شارجه (دباء) و رأس الخيمه 
اختالف  مسندم)  رأس   و  خورالخوير  جزيره  جمله  (از 
ارضي دارد.11 دو نكته را در اين جا بايد يادآور شد: 1. 
عمان با امارت دبي اختالف ارضي ندارد؛ 2. جزيره اي به 

نام خور الخوير وجود خارجي ندارد.12
همچنين، در كتاب آمده است كه مناطق بيطرف ميان 
كويت و عربستان و عراق، بعنوان منبع بالقوه تهديد و 
نادرست  اين مطلب  است.13  مانده  باقي  آنها  ميان  تنش 
است، زيرا امروزه آن مناطق بيطرف ديگر وجود ندارد 
و تقسيم شده است. پيشتر، دو منطقه بيطرف يكي ميان 
كويت و عربستان و ديگري ميان عراق و عربستان وجود 

داشت.14
نويسنده گفته است كه پس از استقرار نيروهاي ايران 
در جزاير سه گانه، كويت بعنوان  اعتراض سفيرش را از 
به  سفير  ديگر  بار  اواخر 1972  در  و  فرا خوانده  ايران 
تهران فرستاده است15، درحالي كه ايران به نشانة اعتراض 
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به مواضع كويت، سفير خود را از كويت فرا خواند و در 
اواخر 1972 مبادرت به اعزام سفير به آن كشور كرد.

طبرسا همچنين نوشته است كه به هنگام طرح مسأله 
جزاير سه گانه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد «در 
آمريكا  دولت  امنيت،  دائم شوراي  كشور عضو   5 ميان 
از ايران بيشترين حمايت را كرد».16 اين نكته كه بيشتر 
از سوي دولتهاي غربي و عربي مطرح مي شود، يكسره 
پشتيباني  با  ايران  كه  آنها مدعي هستند  است.  نادرست 
جزاير  اين  بر  را  خود  حاكميت  است  توانسته  آمريكا، 
و  صاحبنظران  برخي  گواهي  درحالي كه  بازگرداند، 
سياستمداران ايراني كه در گفتگوها بر سر جزاير نقش 
در خاطرات  نمونه،  براي  است.  ديگري  چيز  داشته اند، 
اسداهللا علم آمده است كه سر آلك داگالس هيوم وزير 
خارجه بريتانيا از آمريكا خواسته بود به ايران فشار آورد تا 
از ادعاي خود درباره جزاير تنب و ابوموسي چشم پوشي 
كند17، يا امير طاهري نوشته است «سياست هاي ايران و 
با  از زمينه ها  آمريكا در خليج فارس، گرچه در بسياري 
يكديگر سازگارند، در حوزه هاي ديگر قابليت انطباق با 
يكديگر را ندارند. براي مثال آمريكا درصدد بود ايران را 
از اعمال حاكميت بر آن 3 جزيره در تنگه هرمز برحذر 

دارد.»18
و  آشكارا  كه  بود  شوروي  جماهير  اتحاد  واقع،  در 
بي پرده از ايران پشتيباني كرد. نويسنده خود نيز به اين 
جماهير  اتحاد  سفير  قول  از  و  كرده  اعتراف  موضوع 
شوروي در تهران نوشته است: «دولت شوروي در تعلق 
اين جزاير به ايران ترديدي ندارد و در تمام نقشه هاي ما 

اين جزاير به رنگ خاك ايران است».19
«عربستان  كه:  است  آمده  كتاب  اين  در  همچنين 
منطقه  (در  يمن  جمله  از  همسايگان  ساير  به  نسبت 
نيز  عسير)... ادعاي ارضي دارد.» (ص433) اين مطلب 
در  طائف  پيمان  پاية  بر  عربستان  زيرا  نيست،  درست 
1935 اين منطقه را ضميمه خاك خود كرده بود و يمن 
نسبت به آن ادعا داشت كه سرانجام زير فشار عربستان، 
پس از گذشت 60 سال، از ادعاي خود چشم پوشيد و به 
موجب يادداشت تفاهم 1995 الحاق عسير به عربستان 

را پذيرفت.
نكته مهم ديگر آنكه، گرچه اين كتاب مورد تجديد 
نظر قرار گرفته و در 1390 تجديد چاپ شده و به ادعاي 
ناشر مطالب آن به روز شده، ولي منابع آن بسيار كهنه 
به  نگاهي  با  است.  نشده  استفاده  تازه  منابع  از  و  است 
در  دريافت.  را  نقص  اين  مي توان  كتاب  منابع  فهرست 
اين سالها، كتابهايي تازه چه از سوي نويسندگان ايراني 
و چه از سوي دولت امارات عربي متحده چاپ و منتشر 
شده است كه در زير به دو عنوان از آنها اشاره مي شود:

- Thomas R. Mattair, The Three Occupied 
UAF Islands The Tunbs and ABU Musa, 
The Emirates Center for Strategic Studies and 
Researsh, 2005.

- Kourosh Ahmadi, Islands and 
International Politics in The Persian Gulf; Abu 
Musa and The Tunbs in Strategic Perspective, 
Routledge. London and New York, 2008.

بي دقتي  و  كتاب، شتابزدگي  دربارة  ديگر  مهم  نكتة 
ديگر،  «آفتي  است:  نوشته  زرين كوب  است.  نويسنده 
كه  ما هست  كار محققان  در  زيان انگيزتر...  و  سخت تر 
بي دقتي است. بي دقتي نيز حاصل شتابكاري است. اين 
شتابكاري  اين  است...  بزرگ  باليي  تحقيق  در  بي دقتي 
كه  بي رسمي  به  نخست  مي برد؟  كجا  به  را  ما  محققان 
بيشتر  كار  كه  اين روست  از  و  است.  سرگشتگي  آغاز 
محققان ما امروز كم و بيش سست و ضعيف و آميخته 
با بي دردي و شتابكاري است. اين بي دردي و شتابكاري 
كه اُفت عمده كار درست است، امروز چنان بر ما چيره 
گشته است كه حتي شور و شوق درد و ذوق دانش طلبي 
و حقيقت جويي را از كساني نيز كه از عهده كار درست 
برمي آيند باز گرفته است و ادب تحقيقي ما را ضعيف و 

بي مايه كرده است.»20
ادعا كرده است: «پژوهش  ناشر در پيشگفتار كتاب 
حاضر به حق يكي از دقيق ترين... متون حاضر در كشور 
چه  تا  ببينيم  اينكه  براي  است.»  ايراني  جزاير  پيرامون 
اندازه ادعاي ناشر درست است، به چند مورد از مطالب 

تكراري در كتاب اشاره مي شود:
بندرلنگه  قاسمي  حكام  از  نامه  سه  كامل  متن   .1
(شيخ خليفه، علي بن خليفه و شيخ يوسف بن محمد) به 
شيخ رأس  الخيمه در صفحات 157-156 آمده و سپس 
شده  تكرار   654-655 صفحات  در  تغيير  بي هرگونه 

است.
2. متن كامل يادداشت تفاهم بر سر جزيره ابوموسي 
در 1971، نخست در صفحات 830-829 و بار ديگر در 

صفحه 846 آمده است.
3. بسياري از مطالب مربوط به نقشه ايران در 1886 
تنب  جزاير  آن  در  و  ترسيم  بريتانيا  دولت  بوسيله  كه 
در  شده،  مشخص  ايران  سرزمين  رنگ  به  ابوموسي  و 
صفحات گوناگون كتاب از جمله صفحه 458 (بند اول) 
شده  تكرار  دوم)  و  اول  (پاراگرافهاي   633 صفحه  و 

است.
4. در صفحات 125-122 دربارة استقرار قاسمي ها 
در بندر لنگه در سه مرحله بحث شده است. اين مطالب 
با اندكي تغيير در صفحات 28-627 تكرار شده و منبع 
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هر دو مطلب و صفحات آن نيز يكي است.
5. بر سر هم، مطالب تكراري در كتاب بسيار است 

كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
كاربرد نادرست اسناد

باصطالح  پژوهش  يك  در  شگفت انگيزتر  همه  از 
ميان  شده  مبادله  يادداشتهاي  كامل  متن  آوردن  علمي، 
در  آنها  تكرار  سپس  و  كتاب  متن  در  بريتانيا  و  ايران 
پيوستهاي كتاب است. بيش از 50 يادداشت مبادله شده 
آورده  كتاب  پيوستهاي  و  متن  در  بريتانيا  و  ايران  ميان 
دربر  را  سه صفحه  تا  دو  آنها  از  برخي  كه  است  شده 
مي گيرد. گنجاندن اين همه يادداشت در پيوستها اشكالي 
ندارد، هرچند كه بسياري از آنها پيشتر در جاهاي ديگر 
متن  در  آنها  كامل  متن  آوردن  اّما  است،21  شده  منتشر 

كتاب جاي تأمل دارد.
ناشر در پيشگفتار كتاب ادعا كرده است كه «تمركز 
مؤلف محترم بر اسناد... ارزش و استناد پژوهش حاضر 
را به مراتب افزايش داده است». ولي آيا آوردن متن كامل 
يادداشتهاي دولت ايران و نيز پاسخ آنها از سوي دولت 
و  كتاب  متن  در  هم  دنبال  به  آنهم  برعكس،  يا  بريتانيا 
البته  است؟  پژوهشي  كاري  آن،  پيوستهاي  در  سپس 
مي توان ادعا كرد كه براي مستندسازي اين كار الزم بوده 
است و وقتي نويسنده «درصدد است با استفاده از اسناد 
و مدارك معتبر» پژوهش خود را انجام دهد، چاره اي جز 

استفاده از اسناد نيست!
كمتر ديده شده است كه در يك اثر پژوهشي، متن 
كامل بيش از 50 يادداشت را بياورند؛ البته اين كار در 
مورد يك يا چند يادداشت مهم انجام مي گيرد. اصل بر 
آن است كه نكات اصلي يادداشتها را در متن كتاب22 و 
متن قراردادها، عهدنامه ها يا موافقتنامه ها و پروتكلها را 

در پيوستهاي كتاب مي آورند.23
گذشته از آن، آنچه اهميت دارد آن است كه نويسنده، 
نقد  و  تحليل  و  تجزيه  مورد  را  اسناد  يا  يادداشتها  اين 
علمي قرار دهد. فيروز كاظم زاده در مقدمه كتاب خود 
اسناد  از  انبوهي  روي  از  مي بايست  «من  است:  نوشته 
منتشر شده و نشده، اين ها را بسنجم و به محك نقد و 
انتقاد درآورم، تفسير و تعبير و  ارزيابي كنم. آنگاه نوبت 
تلفيق مواد و مصالح برگزيده رسيد و اين كار سال ها مرا 

به خود مشغول داشت....»24
از سوي ديگر، در استفاده از اسناد وزارت امورخارجه 
از  «برخي  بيات  كاوه  گفتة  به  كرد.  دقت  بايد  بريتانيا 
تفاسير و تعابير انگليسي ها ضرورتًا با واقعيات تاريخي 
مطابق نيستند و خود بايد مورد بررسي قرار گيرند....»25 
لطفعلي صورتگر نوشته است: «الزم است در درجه اول 
معلوم شود كه آيا اسناد ديگري وجود دارد كه مأخذي را 

با آن مقابله و مقايسه نمود يا نه و در درجه دوم قبل از 
پذيرفتن يك مأخذ الزم است از هر گونه مقابله و مطابقه 
مسجل  تاريخي  اسناد  تا  نشود  فروگذاري  اسناد  دقيق 
گردد. براي نوشتن تاريخ بايد هر سندي را با ساير اسناد 
مطابقه نمود».26 بحثهاي تاريخي، هرگز يكسره در اسناد 
و مدارك جا نمي گيرد و مورخ ناچار است از روشهاي 

استنتاجي براي پر كردن خأل بهره گيرد.
كتاب  در  نويسنده  كه  يادداشتهايي  و  اسناد  همة 
ميان  متبادله  يادداشتهاي  و  اسناد  كرده،  استفاده  آنها  از 
ايران و بريتانيا به زبان فارسي است كه از آرشيو وزارت 
امورخارجه ايران برگرفته شده است. به سخن ديگر، حتا 
يك يادداشت يا سند از وزارت امورخارجه بريتانيا كه 
از انگليسي به فارسي ترجمه شده باشد، در متن كتاب 
نويسندة  آنكه  جالب  نمي شود.  ديده  آن  پيوستهاي  و 
كار مي كرده و  لندن  در  ايران  كتاب چندي در سفارت 
دسترسي  يادداشتها]  [يا  اسناد  اين  به  است  مي توانسته 

داشته باشد.
ولي چنان كه گفته شد، مشكل اساسي اين است كه 
يادداشتهاي مبادله شده ميان ايران و بريتانيا، همة حقايق 
را بازگو نمي كند. بسيار ديده شده است كه آنچه دولت 
بريتانيا در يادداشتهاي خود به ايران اعالم كرده، با آنچه 
متفاوت  آورده،  خود  ديگر  گزارشهاي  و  يادداشتها  در 
در  بريتانيا  سفارت  يادداشتهاي  بايد  اين رو  از  است.27 
را  برعكس  و  كشور  آن  امورخارجه  وزارت  به  تهران 
نيز مورد توجه قرار داد و براي اين منظور بايد به آرشيو 
اسناد بريتانيا مراجعه كرد و اين كاري است كه نويسندة 
كتاب نكرده و تنها به ذكر يادداشتهاي مبادله شده ميان 
دولت بسنده كرده است. شايد براي نويسنده، ترجمه و 
است،  بوده  و دشوار  زمان بر  بريتانيا  اسناد  فهم  و  درك 
ولي اكنون اين اسناد و يادداشتها گردآوري، طبقه بندي و 
منتشر شده و در ايران نيز در دسترس است. ولي دريغ 
كه پژوهشگران ما راحت طلب شده اند و مي خواهند در 

كوتاه ترين زمان، كار خود را به پايان برسانند.
اسناد و يادداشتهاي دولت بريتانيا دربارة خليج فارس 
منابعي  از  شده  منتشر   British Crown امتياز  تحت  كه 
مانند دفتر ثبت اسناد عمومي لندن، كلكسيونهاي مشرق 
 (British Library) بريتانيا  كتابخانه  هندوستان،  و  زمين 
آكسفورد  لندن،  اكزتر،  دورهام،  كمبريج،  دانشگاههاي 
جمله  از  متحده  اياالت  و  اروپا  در  ديگري  منابع  و 
شده  برگرفته  آمريكا  امورخارجه  وزارت  پرونده هاي 
است. از اين مجموعه، آنچه مربوط به جزاير ايراني تنب 

و ابوموسي است به شرح زير است:
1. Islands And Maritime Boundaries of The 

Persian Gulf 1798-1960.
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اين مجموعه (جزاير و مرزهاي دريايي خليج فارس 
1960-1798) در 20 جلد و 13500 صفحه منتشر شده 
و ويراستاران آن، آر.ان اسكوفيلد و بي اِل توي بوده اند. 
اين مجموعه شامل تاريخ جزاير خليج فارس، نقش آنها 
و  تغيير  ايران،  و  بريتانيا  و  اعراب  و  بريتانيا  روابط  در 
مرزي  تعيين خطوط  در  جزاير  اهميت  و  مرزها  تحول 

است.
2. The Lower Persian Gulf Islands: The Abu 

Musa And Tunbs Dispute
مناقشات  فارس:  خليج  جنوبي  «جزاير  مجموعه   
مربوط به ابوموسي وتنب ها» در 6 جلد و 4000 صفحه 
به ويراستاري بي اِل توي منتشر شده است. اين مجموعه 
ابوموسي  و  تنب  جزاير  درباره  ارزشمندي  اطالعات 
جزاير،  اين  بر  حاكميت  به  مربوط  قديمي  مناقشات  و 
پيگيريهاي ايران و نيز طرفداري دولت بريتانيا از شيوخ 
خليج فارس تا زمان تشكيل امارات عربي متحده به دست 
مي دهد. از اين مجموعه ها در كتاب استفاده نشده است.

ايراني  سه گانه  جزاير  كتاب  در  شد،  گفته  چنان كه 
خليج فارس، اسناد بسياري كه ميان وزارت امورخارجه 
ايران و سفارت بريتانيا در تهران مبادله شده، آمده است. 
در اينجا به برخي از اين اسناد اشاره مي شود. گفتني است 
كه تفاوت يادداشتها در متن كتاب و پيوستهاي آن تنها 
در اين است كه در متن كتاب يك يا حداكثر سه سطر 
نخست يا آخر يادداشتها كه دربرگيرندة تعارفات معموله 

يا اشاره به مكاتبات پيشين بوده، حذف شده است.
نكتة مهم اينكه، تاريخ يادداشتها كه به شمسي، قمري 
و ميالدي است همراه با شماره يا نمره آنها در متن كتاب 
و پيوست هاي آن آورده شده است، درحالي كه اين كار 
در متن كتاب ضرورت نداشته است؛ بويژه آنكه افزون بر 
متن كتاب، مشخصات هر يادداشت يعني تاريخ و نمره 
آن در زيرنويس ها تكرار شده است. معمول اين است كه 

مشخصات يادداشتها در زيرنويس ها آورده شود.
مسأله ديگر اينكه پيش از بررسي اسناد، توضيحاتي 
براي روشن شدن زمينه بحث در هر مورد، داده شده است. 
گذشته از آن، توضيحاتي دربارة يادداشتها در زيرنويس 
 40 يادداشت  يك  از  مي دهد  نشان  كه  است  شده  داده 
يا 50 سطري، سه تا پنج سطر آن اهميت داشته و بقيه 
پيشين  يادداشتها و مكاتبات  يا تكرار  نداشته  اهميت  يا 
برمي آيد  چنين  يادداشتها  اين  از  همچنين،  است.  بوده 
كه دولت ناتوان و درمانده قاجار، در برابر قدرت عظيم 
بر جزاير  ايران  از حقوق  بريتانيا، سرسختانه  امپراتوري 

تنب و ابوموسي دفاع كرده است.
مالكيت مشاع يا مشترك قواسم

قواسم يا قاسمي ها قبايلي بودند كه در سدة هجدهم 

به سواحل خليج فارس آمدند و در شارجه و رأس الخيمه 
مستقر شدند. يك شاخه از آنها نيز در بندر لنگة ايران 
اقامت گزيدند و به تابعيت ايران درآمدند. دولت ايران 
بندر لنگه را به آنها اجاره داد. در آن زمان جزاير تنب 
و ابوموسي از توابع بندر لنگه بود و همين، چندي بعد 
بريتانيا در سالهاي  ايران شد. دولت  مايه دردسر دولت 
بعد ادعا كرد كه «قاسمي هاي لنگه فقط بندر لنگه را از 
سوي دولت ايران اداره مي كرده اند و اداره جزاير تنب و 
ابوموسي را از جانب قاسمي هاي شارجه و رأس الخيمه 
برعهده داشته اند. به عبارت ديگر جزاير تنب و ابوموسي 
به طور  و  بوده  لنگه  و  عمان  قاسمي هاي  مشترك  ملك 
شش  زمينه،  اين  در  است...»28  مي شده  اداره  مشترك 
يادداشت ميان ايران و بريتانيا مبادله شده كه محتواي آنها 

به شرح زير است:
1. دولت ايران در رّد اين ادعا و اثبات حقوق خود 
بر جزاير تنب و ابوموسي و سيري، چند نامه را كه از 
تعلق  بر  مبني  لنگه  حاكم  محمد  يوسف بن  شيخ  سوي 
اين جزاير به ايران نوشته شده بوده، براي دولت بريتانيا 

فرستاده است.
وزير  به  يادداشتي  در  تهران  در  بريتانيا  سفارت   .2
كرد:  اعالم   1888 مارس  دوم  در  ايران  امورخارجه 
آن  كه  را  تمب  و  سري  جزاير  به  راجع  «نوشتيجات 
جناب... به جهت دوستدار ايفاد فرموده بودند...، كامًال 
رسيدگي شده، ولي ادعاي دولت عليه ايران را به ثبوت 
نمي رساند... در نوشتيجاتي كه داده شد، اظهارات عمده، 
اظهارات شيخ يوسف است و اين شخص از جمله طايفه 
جواسمي نبوده است...» نكته جالب توجه در اين مورد 
شيخ  نامه هاي  كه  درحالي  بريتانيا  دولت  كه  است  آن 
يوسف مبني بر تعلق جزاير تنب و سيري به ايران را رد 
مي كند، در همان حال به يك نامه از همين شيخ يوسف 
مالكيت  اثبات  براي  القاسمي  عبداهللا  حمدبن  شيخ  به 
استناد  جزاير  بر  الخيمه  رأس  و  شارجه  قاسمي  شيوخ 
مي كند كه اين امر بيانگر سياست دوگانه دولت بريتانيا 

است.29
3. وزارت امور خارجه ايران در پنجم مارس 1888 
پاسخ داده است: «نوشتيجات شيخ يوسف بيانگر تصرفات 
مالكانه قديمه صحيحه حكام ايران مثل ساير بنادر ديگر 
در تمب و سري بوده و... هيچ وقت دو جزيره مزبوره 
خارج از تحت تصرفات مالكانه و حكومت حكام ايران 
نبوده.... لهذا با كمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب 

را عودت داد [مي دهد]...»30
يادداشتي  بار ديگر در  تهران  بريتانيا در  4. سفارت 
به وزارت امورخارجه ايران در 18 مارس 1888 نوشته 
الحكومه هاي  نايب  كه  است  درست  مسأله  «اين  است: 



شماره 294/ زمستان1392 84

وليكن  مي نموده اند  را  سري  جزيره  رياست  لنگه  بندر 
نه اين است كه چون حاكم بندر مزبور بوده، حكومت 
جزيره سري را مي نموده، بلكه چون از مشايخ جاسمي 
بوده در آن جزيره فرمان روايي داشته اند...». در پايان اين 
يادداشت اضافه شده است كه اگر ايران داليلي مبني بر 

اثبات حقوق خود بر اين جزاير دارد، ارائه كند.31
با ارسال يادداشتي  نيز  ايران  5. وزارت امورخارجه 
اظهار  تهران در 10 فوريه 1888  بريتانيا در  به سفارت 
داشته موجب كمال تعجب و حيرت است كه با توجه 
اماكن  و  نقاط  جميع  بر  كامل  آگاهي  بريتانيا  اينكه  به 
بنادر خليج فارس دارد، ادعاي واهي شيوخ جواسمي را 
سوي  از  است.  كرده  دليل  استعالم  ايران  از  و  پذيرفته 
ديگر، دليل بر مالكيت هر دولتي تصرف آن ملك است. 
جزيره سري جزء بندر لنگه و هميشه در تحت حكومت 

بندر لنگه بوده و هست.32
6. وزارت امور خارجه ايران در يادداشت ديگري به 
سفارت بريتانيا در تهران در 21 ژوييه 1888 نوشته است: 
«مشايخ جاسمي از طرف دولت عليه ايران در بندر لنگه 
حكومت داشته اند و در آن جزيره نيز حكم روا بوده اند... 
سفارت... تصديق خواهند فرمود كه ملكي كه سال ها در 
تصرف دولتي بوده باشد و در تحت حكومت عمال و  
بالبداهه ملك طلق بالمنازعه آن  باشد،  نواب آن دولت 
دليل ديگري  به  بود و حاجت  دولت محسوب خواهد 

نخواهد داشت.»33
موضوع برافراشتن پرچم

جزاير تنب و ابوموسي در 4-1903 از سوي بريتانيا 
اشغال و پرچم شارجه در آن ها برافراشته شد. ايران به 
اين كار اعتراض كرد و پرچم شارجه را برداشت و به 
جاي آن پرچم خود را برافراشت. سپس دولت بريتانيا به 
ايران اعتراض كرد. برپايه گفتگوهايي كه صورت گرفت 
مقرر شد هيچ يك از دو دولت پرچم خود را در جزاير 
نيفرازد و وضع  موجود (استاتوكو) حفظ شود. بر پايه 
دولت  ولي  برداشت،  را  خود  پرچم  ايران  توافق،  اين 
بريتانيا توافق را نقض كرد و بار ديگر پرچم شارجه را 
اين  در  قرار گرفت.  ايران  اعتراض  مورد  كه  برافراشت 

زمينه چهار يادداشت ميان دو دولت مبادله شده است:
1. مشيرالدوله وزيرامور خارجه ايران در نامه اي به 
سر آرتور هاردينگ وزيرمختار بريتانيا در تهران در 20 
مه 1904 نوشته است چون ايران جزاير تنب و ابوموسي 
را متعلق به خود مي داند، لذا اقدام به نصب پرچم كرده، 
ولي با توجه به مذاكرات دو دولت، [در مورد حفظ وضع 

موجود] ايران پرچم خود را برداشته است.34
وزارت  به  نامه اي  در  هاردينگ  سرآرتور   .2
امورخارجه ايران در 21 مه 1904 در پاسخ به اعتراض 

ايران در مورد دوباره برافراشته شدن پرچم شارجه نوشته 
است: «... كاري كه مشاراليه كرده فقط اين بوده كه بيرق 
خود را در جزايري كه هنوز رسمًا در تصرف هيچ يك 
از دول نبوده نصب كرده است و به مالحظه اين كه اول 
كسي بوده كه آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بيرق 

خود را به حال خود نگاه دارد...»35
به  يادداشتي  در  ديگر  بار  هاردينگ  سرآرتور   .3
مشيرالدوله در 15 ژوئن 1904 اعالم كرده كه اگر ايران 
شيخ  كند.  ارائه  دارد  بر جزاير  مالكيت  بر  مبني  داليلي 
اينكه  مگر  افرازد  بر  را  خود  پرچم  دارد  حق  شارجه 
مالكيت  نشود. در ضمن هنوز  ثابت  او  قانوني  مالكيت 
جزيره سري محرز نيست، دولت انگليس اصراري نكرده 

كه دولت ايران پرچم خود را از جزيره بردارد.36
4. سفارت بريتانيا در تهران در يادداشتي به وزارت 
اعتراض  دربارة  در 20 ژوئن 1905  ايران  امورخارجه  
ايران به اينكه شيخ شارجه اقدام به احداث ساختمان در 
جزيره تنب كرده، آنرا رد و اعالم كرده است اظهارات 
مؤتمن الملك مبني بر اينكه شيخ شارجه بعضي عمارات 

در جزيره تنب احداث كرده، ابداً حقيقت ندارد.37
5. وزير امورخارجه ايران در يادداشتي به تاريخ 19 
بريتانيا مذاكره  با وزير مختار  نوشته است  ژوئن 1905 
شد. دولت انگليس ادعا مي كند كه تنب و ابوموسي ملك 
ادعا  آنها  به  نسبت  ايران  دولت  اما  است.  شارجه  شيخ 
باشد،  شارجه  مال  است  ممكن  كه  هم  را  سري  دارد. 
دولت ايران تصرف كرده و پرچم خود را در آن برافراشته 
است. يا هر دو طرف پرچم خود را بردارند تا رسيدگي 
شود يا اگر دولت ايران مداخله خود را در سري متوقف 
نكند، شيخ شارجه هم بايد در تنب و ابوموسي مداخله 
داشته باشد. جواب داده شد كه سري با تنب و ابوموسي 
شباهت ندارد كه هر معامله در تنب و ابوموسي شده در 
سري هم بشود. سري، تنب و ابوموسي ملك مخصوص 

دولت ايران است.38
سرخ  خاك  امتياز  واگذاري  به  ايران  اعتراض 

جزيره ابوموسي
اجازه  ولي»  «گلدن  انگليسي  شركت   ،1935 در 
شيخ  از  را  ابوموسي  جزيره  سرخ  از خاك  بهره برداري 
محمود حاكم شارجه به دست آورد. به دنبال آن، شركت 
به  آن  و صدور  جزيره  سرخ  خاك  استخراج  به  دست 
را  ابوموسي  ايران جزيره  دولت  كه  آنجا  از  زد.  بريتانيا 
متعلق به خود مي دانست، به اين كار اعتراض كرد و چند 

يادداشت به شرح زير بين دو دولت مبادله شد:
ايران در يادداشتي به وزير  1. وزارت امور خارجه 
امتياز  واگذاري  به   1935 مارس   27 در  بريتانيا  مختار 
انگليسي  شركت  يك  به  ابوموسي  جزيره  سرخ  خاك 



85شماره 294/ زمستان 1392

اعتراض و آنرا تصرف مالكانه در مال غير اعالم كرد.39
اعتراض  به  پاسخ  در  تهران  در  بريتانيا  سفارت   .2
 16 در  ايران  امورخارجه  وزير  به  يادداشتي  در  ايران 
به واگذاري  ايران  اعتراض  اعالم كرد كه  آوريل 1935 
و  نمي داند  وارد  را  ابوموسي  جزيره  سرخ  خاك  امتياز 
ابوموسي  جزيره  مورد  در  گذشته  در  را  ايران  دعاوي 

نپذيرفته است.40
سفارت  به  پاسخ  در  ايران  خارجه  امور  وزارت   .3
اعالم  آوريل 1935   29 يادداشت  در  تهران،  در  بريتانيا 
ايران  ادعاي دولت  بريتانيا در گذشته  اينكه دولت  كرد 
اعتراف  و  نكرده  تصديق  ابوموسي  جزيره  مورد  در  را 
نمي سازد.  وارد  ايران  دولت  حقوق  در  تزلزلي  ننموده، 
همين امر كه موضوع جزيره ابوموسي از طرف بريتانيا 
در زمره مسائل معوقه قرار گرفته خود دليلي بر اين است 
كه ادعاي حق مالكيت براي غير دولت ايران تشخيص 
داده نشده است. از سوي ديگر اعطاء امتياز مزبور از نظر 
دولت ايران برخالف حفظ وضع موجود و غيرقابل قبول 

بوده و بايد فسخ و عمليات استخراج متوقف شود.41
به  يادداشتي  در  تهران  در  بريتانيا  سفارت   .4
وزيرامور خارجه ايران در چهارم مه 1935 اعالم كرد كه 
يادداشت ايران (يادداشت فوق الذكر) را در مورد خاك 
بريتانيا خواهد  امور خارجه  وزير  براي  ابوموسي  سرخ 

فرستاد.42
به  نامه اي  در  دوباره  ايران  امورخارجه  وزارت   .5
به   1935 سپتامبر   29 در  تهران  در  بريتانيا  وزيرمختار 
آنرا  و  كرد  اعتراض  استخراج  عمليات  و  مذكور  امتياز 
تصرف مالكانه و در مال غير تشخيص داد و خواستار 

جلوگيري از عمليات شركت شد.43
بار ديگر در يادداشتي  ايران  6. وزارت امورخارجه 
به سفارت بريتانيا در تهران در 28 فوريه 1936 نوشت: 
حقوق مالكيت ايران بر جزاير مذكور براساس سوابق و 
امتياز  حقايق تاريخي و بين المللي مسلم است و اعطاء 
اعتراض  مورد  و  بوده  موجود  قرار وضع  نقض  مذكور 

دولت ايران است.44
عدم شناسايي قراردادهاي تحت الحمايگي شيوخ 

از سوي دولت ايران
قاسمي هاي ساكن در كرانه هاي جنوبي خليج فارس، 
از آن رو كه سرزمينشان براي زندگي مناسب نبود، دست 
به دزدي دريايي مي زدند و از اين رو در تاريخ به دزدان 
دريايي معروف شدند. سرزمين آنها نيز به نام «سرزمين 
امنيت  آنها  كارهاي  يافت.  شهرت  دريايي»  دزدان 
خليج فارس را برهم مي زد، بريتانيا آنها را سركوب كرد 
و از دهه 1820 قراردادهايي با شيوخ قاسمي بست كه 
برپاية آن تحت الحمايه بريتانيا شدند و سرزمينشان نيز به 

«امارات متصالحه» تغيير نام يافت. از آن پس، بريتانيا مانع 
برقراري روابط ايران با شيوخ مذكور مي شد و در ضمن 
از  بريتانيا  پشتيباني  دفاع مي كرد.  ايران  برابر  در  آنان  از 
ادعاي شيوخ شارجه و رأس الخيمه در مورد جزاير تنب 
و ابوموسي در همين راستا قابل ارزيابي است. در برابر، 
تحت الحمايگي  قراردادهاي  شناسايي  به  حاضر  ايران 
بويژه در مورد بحرين نبود زيرا بحرين را بخشي از خاك 
خود مي دانست. در اين زمينه چهار يادداشت ميان ايران 

و بريتانيا مبادله شده است:
وزير  به  يادداشتي  در  تهران  در  بريتانيا  سفارت   .1
امورخارجه ايران در 17 مارس 1934 اعالم كرد با توجه 
به اينكه جنابعالي در مورد روابط بريتانيا با شيوخ اظهار 
قراردادهاي  متن  ارسال  لذا ضمن  نموده ايد  اطالع  عدم 
كه  مي دارد  اشعار  استحضار  جهت  شيوخ،  با  منعقده 

روابط خارجي آن ها بر عهده بريتانيا است.45
2. وزارت امورخارجه ايران در پاسخ، در يادداشتي به 
سفارت بريتانيا در تهران در 17 مارس 1934 اعالم كرد 
كه اگر در اين قراردادها تعهداتي به ضرر حقوق و منافع 
ايران  مانند بحرين و غيره كه جزء الينفك خاك  ايران 

است، وضع شده باشد، آنها را به رسميت نمي شناسد.46
3. سفارت بريتانيا در تهران در يادداشتي به وزارت 
امورخارجه  ايران در 19 ژوئن 1934 اعالم كرد: «مدير 
اداره اروپا و امريكاي وزارت امورخارجه ايران به مستر 
ترات اظهار داشته اند كه قصد ندارند جواب مكاتباتي را 
به  آينده در مورد مسائل مربوط  يا در  كه در گذشته و 
منافع هر يك از مالك عرب نشين خليج فارس نموده و 
يا بنمايند، كتبًا مرقوم دارند.» در اين يادداشت سفارت 
بريتانيا خواستار آن شد كه علل اين مسأله را كه باعث 

اشكال و نگراني خواهد شد، اطالع دهند.47
4. سفارت بريتانيا در تهران بار ديگر در 8 سپتامبر 
امتناع  كرد  اعالم  ايران  امورخارجه  وزارت  به   1934
با  بريتانيا  منعقده  قراردادهاي  شناسايي  از  ايران  دولت 
شيوخ خليج فارس، بريتانيا را از وظايف خود در قبال 
حكام مربوطه عرب باز نمي دارد. در ضمن دولت بريتانيا 

ادعاي ايران نسبت به بحرين را نمي پذيرد.48
نيروهاي  حضور  و  بريتانيا  پرچم  شدن  برافراشته 

بريتانيايي در جزاير
گمركات  رييس  سوي  از  گزارشهايي   1930 در 
امور خارجه  وزارت  به  وزارت جنگ  نيز  و  لنگه  بندر 
فرستاده شد مبني بر اينكه پرچم بريتانيا در جزاير تنب و  
ابوموسي برافراشته شده و شماري از نيروهاي آن كشور 
در جزاير مستقر شده اند. اين كار در 1953 كه روابط دو 
بود،  شده  قطع  نفت  ملي شدن صنعت  علت  به  كشور 
و  ايران  ميان  يادداشت  چهار  زمينه  اين  در  شد.  تكرار 
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بريتانيا مبادله شد:
به  يادداشتي  در  ايران  امورخارجه  وزارت   .1
اعالم  فوريه 1930  تهران در 24  در  بريتانيا  وزيرمختار 
كرد كه مطابق اطالعات رسيده، پرچم بريتانيا در جزاير 
تنب و ابوموسي برافراشته شده است. نظر به اينكه دولت 
ايران اين جزاير را متعلق به خود مي داند، شديداً به اين 

امر معترض است.49
2. سفارت بريتانيا در تهران در يادداشتي به وزارت 
را  امر  اين   1930 اكتبر   28 تاريخ  به  ايران  امورخارجه 

تكذيب كرد.50
در   1953 مه   19 در  ايران  امورخارجه  وزارت   .3
در  بريتانيا  منافع  حافظ  سوييس،  سفارت  به  يادداشتي 
نفر سرباز  ايران، نوشت: طبق اطالعات رسيده چهارده 
در جزيره ابوموسي كه متعلق به ايران است مستقر شده و 
يك دستگاه بي سيم نيز در جزيره برقرار كرده اند. وزارت 
امورخارجه ايران  اين امر را خالف توافق 1904 (حفظ 
وضع موجود) مي داند و خواستار آن است كه بي درنگ 

سربازان و دستگاه بي سيم آنان از جزيره خارج شود.51
بريتانيا  دولت  پاسخ  تهران  در  سوييس  سفارت   .4
وزارت  به   1953 ژوييه   11 تاريخ  به  يادداشتي  در  را 
امورخارجه ايران فرستاد كه در آن گفته شده بود دولت 
بريتانيا ادعاي ايران را در مورد مالكيت جزيره ابوموسي 
نمي پذيرد. در ضمن قراردادي هم در اين مورد (توافق 
شفاهي 1904 مبني بر حفظ وضع موجود) منعقد نشده 

است.52
در  قاچاق كاال  با  براي رويارويي  ايران  اقدامات 

تنب
از  چاي  و  قند  واردات  بر  عوارض  وضع  دنبال  به 
سوي دولت ايران، قاچاق كاال به دست اعراب كرانه هاي 
جنوبي خليج فارس به ايران افزايش يافت. آنها از جزاير 
استفاده  قاچاق  كاالهاي  انبار  بعنوان  ابوموسي  و  تنب 
مي كردند. اقدام ايران در توقيف يك قايق حامل كاالهاي 
بيانگر  كه   ،1928 در  تنب  جزيره  اطراف  در  قاچاق 
حاكميت ايران بر اين جزيره بود، مورد اعتراض دولت 
بريتانيا قرار گرفت.53 در اين زمينه، هفت يادداشت ميان 

دو دولت مبادله شد:
1. سفارت بريتانيا در تهران در يادداشت مورخ 13 
كه  كرد  ادعا  ايران  امورخارجه  وزارت  به   1307 مرداد 
جزيره تنب به رأس الخيمه تعلق دارد و اقدام  ايران خالف 
قوانين بين المللي است. انگلستان به علت عهدنامه هايي 
كه با شيوخ دارد به اين امر معترض و خواستار آزادي 

قايق، اجناس و سرنشينان آن است.54
2. وزارت امورخارجه ايران در پاسخ، در يادداشت 
و  تنب  جزاير  كه  كرد  اعالم   1307 مرداد   30 مورخ 

ايران  اقدام  و  است  ايران  سرزمين  از  بخشي  ابوموسي 
در همين راستا بوده و خالف قوانين بين المللي نيست. 
افزون بر آن، دولت ايران عهدنامه هاي منعقده بين بريتانيا 
و شيوخ را تأييد نكرده و در نتيجه حمايت بريتانيا از آنها 

را نمي پذيرد.55
3. سفارت بريتانيا در تهران در يادداشتي به وزارت 
كه  كرد  اعالم   1307 شهريور   16 در  ايران  امورخارجه 
قند محموله در قايق قاچاق محسوب نمي شود و دولت 
ابوموسي  بر جزاير تنب و  ايران  مالكيت  ادعاي  بريتانيا 

را نمي پذيرد.56
4. وزارت امورخارجه ايران دوباره در يادداشتي به 
سفارت بريتانيا در تهران در 29 شهريور 1307 اعالم كرد 
است  ايران  اليتجزاي  جزء  ابوموسي  و  تنب  جزاير  كه 
از سوي  ايران  اين حق مسلم  و جاي تعجب است كه 
همچنين  است.  گرفته  قرار  ترديد  مورد  بريتانيا  دولت 
درصورتي كه در عهدنامه هاي بريتانيا با شيوخ، تعهداتي 
عليه منافع و حقوق ايران صورت گرفته باشد، معتبر و 

مورد شناسايي ايران نبوده و نيست.57
5. سفارت بريتانيا در تهران در يادداشتي به وزارت 
پذيرش  ضمن   1307 بهمن   18 در  ايران  امورخارجه 
اينكه مالكيت جزيره تنب مورد اختالف ايران و بريتانيا 
روپيه  هزار  مبلغ  به  غرامت  پرداخت  خواستار  است، 
مالحان  براي  روپيه  هزار  و چهار  كشتي  ناخداي  براي 
آن  يادداشت  اين  در  مهم  بسيار  نكته  شد.58  ومسافران 
ايران  پافشاري  اثر  بر  بريتانيا  دولت  سرانجام  كه  است 
مي پذيرد كه جزيره تنب مورد اختالف است يا به عبارت 

ديگر متعلق به رأس الخيمه نيست.
وزارت  به  ديگري  يادداشت  در  بريتانيا  سفارت   .6
امورخارجه ايران در 6 مهر 1308 از اينكه دولت ايران به 
يادداشت قبلي آن سفارت پاسخ نداده، اظهار تعجب كرده 

و اظهار داشته كه مبلغ غرامت كامًال عادالنه است.59
به  يادداشتي  در  نيز  ايران  امورخارجه  وزارت   .7
داد  پاسخ   1308 مهر   18 در  تهران  در  بريتانيا  سفارت 
كه مقدار قند و چاي موجود در قايق پيش از نياز بوده 
و لذا قاچاق محسوب مي شود. در مورد خسارات وارده 
و پرداخت غرامت نيز گفته شد كه جز چهارصد روپيه 
آنها  اموال  از  به حساب مي آيد، چيزي  قاچاق  آنهم  كه 
گرفته نشده و آن چهارصد روپيه هم به آنها بازگردانده 

شده است.60
بازديد ناوهاي ايران از جزاير و فرود بالگردهاي 

ايراني در آنها
از آن رو كه دولت ايران جزاير تنب و ابوموسي را متعلق 
به خود مي دانست، هرچند وقت يك بار ناوهاي ايراني از 
اين جزاير ديدار مي كردند يا اينكه بالگردهاي ايراني در 
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آنها فرود مي آمدند. براي نمونه، در دوران نخست وزيري 
محمد مصدق رزمناهاي ايراني دو بار (1951 و 1953) 
به جزاير تنب و ابوموسي گسيل شدند و سرنشينان آن از 
چراغ دريايي جزيره بازديد كردند. همچنين، در دوران 
نخست وزيري علي اميني در 1961 بالگردهاي ايراني در 
جزيره تنب فرود آمدند و گروهي در جزيره پياده شدند 
كه اين كار با اعتراض دولت بريتانيا روبه رو شد. از سوي 
ديگر، در گفتگوهايي كه ميان تيمورتاش وزير دربار رضا 
تهران در  بريتانيا در  شاه و سررابرت كاليو وزيرمختار 
بريتانيا  وزيرمختار  گرفت،  صورت   1928-30 سالهاي 
بسته شدن يك عهدنامه را به طرف ايراني پيشنهاد كرد 
كه در آن، در برابر دادن برخي امتيازات كم اهميت، از 
ايران مي  خواست از جزاير تنب و ابوموسي چشمپوشي 
را  ابوموسي  و   تنب  جزاير  كه  ايران  دولت  ولي  كند. 
به  گفتگوها  و  نپذيرفت  آنرا  مي دانست،  به خود  متعلق 
نتيجه نرسيد. در اين زمينه، هفت يادداشت ميان ايران و 

بريتانيا مبادله شد:
بريتانيا در تهران در 22 اوت 1933 در  1. سفارت 
يادداشتي به وزارت امورخارجه ايران، به بازديد كشتيهاي 
بازرسي  و  قبلي  بي اطالع  تنب  جزيره  از  ايران  جنگي 
و  نزاكت  آنرا خالف  و  كرد  اعتراض  دريايي  چراغ  از 
از  جلوگيري  خواستار  و  دانست  موجود»  وضع  «حفظ 
متعلق  تنب  ادعا كرد كه جزيره  تكرار آن شد. سفارت 
به شيخ رأس الخيمه است و ادعاي ايران را به رسميت 

نمي شناسد.61
ديگري  يادداشت  در  تهران  در  بريتانيا  سفارت   .2
در 23 سپتامبر 1933 از اينكه دولت ايران به يادداشت 
سفارت پاسخ نداده، گله كرد و خواستار شد كه پاسخ 

فوري و رضايت بخشي دريافت كند.62
3. وزارت امورخارجه ايران در يادداشتي به سفارت 
بريتانيا در تهران در 21 اكتبر 1933 اعالم كرد هنگامي 
چراغهاي  همة  از  بازديد  سرگرم  ايراني  مأموران  كه 
بازديد  از  نمي توانند  هستند،  ايران  سواحل  در  دريايي 
خاك  اليتجزاي  جزء  كه  تنب  جزيره  در  دريايي  چراغ 
ايران است، خودداري كنند؛ در ضمن، اقدام ايران خالف 
«وضع موجود» نبوده و گمان نمي رود كه رفتاري خالف 

نزاكت انجام گرفته باشد.63
4. سفارت بريتانيا در تهران در يادداشتي به وزارت 
امورخارجه ايران به تاريخ 28 سپتامبر 1934 اعالم كرد كه 
بازديد كشتيهاي ايران از جزيره تنب احتماالً به دو علت 
مي خواهد  ايران  دولت  اينكه  نخست  مي گيرد:  صورت 
اعتباري غيرواقعي براي ادعاي خود در گفتگوهاي آينده 
راههاي  از  مسأله  نمي خواهد  اينكه  دوم  آورد؛  فراهم 
مسالمت آميز و قانوني حل شود. براي دولت بريتانيا هيچ 

يك از اين دو شيوه پذيرفتني نيست.64 در اين يادداشت 
دولت بريتانيا از پيشنهاد ايران مبني بر از سر گرفته شدن 

گفتگوها براي انعقاد يك عهدنامه استقبال كرد.
5. وزارت امورخارجه ايران در يادداشتي به تاريخ 7 
اكتبر 1936 اعالم كرد كه دولت ايران گفتگوهاي الزم در 
مورد انعقاد يك عهدنامه را انجام داده و خرسند خواهد 
شد كه اين گفتگوها به نتايجي سودمند برسد. در ضمن، 
ابراز  و  بيان  متعدد  موارد  در  را  خود  نظر  ايران  دولت 
اميدواري كرد كه دولت بريتانيا بپذيرد كه تصوراتش با 

واقعيت منطبق نيست.65
6. سفارت بريتانيا در تهران در يادداشت مورخ 14 
كرد  اعالم  ايران  امورخارجه  وزارت  به   1961 سپتامبر 
تنب  مه 1961 در جزيره  ايراني در 18  بالگرد  كه يك 
دريايي  چراغ  از  عكسهايي  آن  سرنشينان  و  آمده  فرود 
قايق  يك  همچنين  گرفته اند.  مربوط  ساختمانهاي  و 
موتوري كه از بندر لنگه آمده، عده اي را در جزيره پياده 
كرده است و سفارت بريتانيا با توجه به اينكه جزيره تنب 
اقدامات  اين گونه  به  مي داند،  رأس الخيمه  به  متعلق  را 

معترض است.66
ايران در پاسخ در يادداشت  7. وزارت امورخارجه 
مورخ 21 سپتامبر 1961 اعالم كرد كه دولت ايران هرگز 
اين ادعا را كه جزيره تنب متعلق به رأس الخيمه است، 
نپذيرفته و در موارد متعدد، بيان داشته كه اين جزيره را 
جزء خاك خود مي شناسد و از اين رو اعتراض بريتانيا 

را وارد نمي داند.67
كوشش روسيه، آلمان و ايران براي افزايش نفوذ

بيستم،  سدة  اوايل  و  نوزدهم  سدة  اواخر  در 
خليج فارس  سياسي  صحنه  در  سياسي  دگرگونيهايي 
تنب  راهبردي جزاير  اهميت  افزايش  مايه  كه  داد  روي 
و ابوموسي شد. تالشهاي آلمان و روسيه براي گسترش 
نفوذ سياسي در اين منطقه، از اين دست دگرگونيها بود. 
بريتانيا»  «درياچه  به  را  خليج فارس  كه  بريتانيا  دولت 
اين منطقه را  تبديل كرده بود، نفوذ روسيه و آلمان در 
مايه برهم خوردن وضع موجود و ناسازگار با منافع خود 
بريتانيا شده  دولت  نگراني  مايه  بيشتر  آنچه  مي دانست. 
در  دريايي  پايگاه  يك  ايجاد  براي  روسها  كوشش  بود، 

خليج فارس بود.
لرد النزدان وزيرامور خارجه بريتانيا گفته بود: «بدون 
پايگاه  يك  آمدن  وجود  به  مي گويم  ترديدي  هيچگونه 
دريايي يا يك بندر نظامي به وسيله قدرت خارجي ديگر 
منافع  براي  بزرگ  خطري  من  نظر  از  خليج فارس،  در 
بريتانيا است و اگر چنين وضعي پيش آيد با تمام قوا و 

امكاناتي كه داريم با آن مقابله خواهيم نمود.»68
دولت بريتانيا كمابيش 20 سال بعد با مسأله ديگري 
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روبه رو شد كه نفوذ آنرا در خليج فارس كاهش مي داد 
حاكميت  اعمال  براي  ايران  دولت  كوششهاي  آن،  و 
پي  در   ...» بود:  فارس  در خليج  و جزايرش  بندرها  بر 
رضا  دربار  [وزير  تاش  تيمور  ميان  بلندمدت  مذاكرات 
شاه] و كاليو نماينده دولت بريتانيا، دولت ايران توانست 
دولت  از  مجوز  اخذ  لزوم  جمله  از  موارد  بسياري  در 
ايران،  بنادر  از  انگليسي  كشتي هاي  بازديد  براي  ايران 
افزايش قلمرو دريايي ايران از سه مايل به هشت مايل، 
الغاي عهدنامه منع برده فروشي و مخالفت ايران با تفتيش 
پايگاه  انتقال  سرانجام  و  خليج فارس  در  كشتي هايش 
 1935 در  بحرين  به  هنگام  جزيره  از  بريتانيا  دريايي 
جزاير  اشغال  به  رسمي  اعتراض هاي  ادامه  و   (1314)
از سوي  ابوموسي  و  بزرگ  تنب  تنب كوچك،  سه گانه 
ايران  دريايي  نيروي  از  واحدهايي  اعزام  و  انگليسي ها 
در چندين دوره زماني به جزاير تنب كوچك و بزرگ 

دست يابد».69
استقرار قاسمي ها در لنگه و پيامدهاي آن

ايران  خاك  در  كوشيدند  مرحله  سه  در  قاسمي ها 
جزيره  به  رأس الخيمه  از   1727 در  آنها  شوند.  مستقر 
قشم آمدند و در باسيدو، در باختر جزيره مستقر شدند. 
ولي ده سال بعد يعني در 1737 به دست نادرشاه از آنجا 
بيرون رانده شدند. نيروهاي ايراني آنها را تعقيب كردند 
و رأس الخيمه را نيز متصرف شدند. ولي با مرگ نادرشاه 
در 1747، قاسمي ها بار ديگر به ايران بازگشتند. اين بار 
هم به دست كريمخان زند از ايران بيرون رانده شدند، 
ولي پس از درگذشت كريمخان زند در 1797، براي بار 
سوم به ايران آمدند و در بندر لنگه اقامت گزيدند و اين 
ايران  تابعيت  به  توافق رسيدند و  به  ايران  با دولت  بار 
درآمدند و از اين هنگام تا 1887 از سوي دولت ايران 
شدند  بركنار  سال  آن  در  اّما  كردند.  حكومت  لنگه  بر 
تنب  واگذار گرديد. جزاير  ايرانيان  به  لنگه  و حكومت 
و  لنگه  بندر  توابع  از  زمان  آن  در  و سري  ابوموسي  و 
موضوع،  اين  بود.  لنگه  فرمانداران  حكومتي  حوزه  در 
از  مشاع  مالكيت  مسأله  طرح  ماية  شد،  گفته  چنان كه 

سوي دولت بريتانيا گرديد.
وزارت  به  يادداشتي  در  تهران  در  بريتانيا  سفارت 
امورخارجه ايران دربارة مالكيت مشاع قاسمي ها نوشت: 
«اگر چه در سنه 1879 دولت عليّة ايران، شيخ يوسف را 
به نايب الحكومگي لنگه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه 
بناي دخل و تصرف در جزاير سري و تمب را گذارد. ... 
شيوخ جاسمي بندر لنگه غالبًا از جانب دولت عليّة ايران 
نايب الحكومه آنجا بوده اند و فرمانروايي جزيره سري را 
مي نمودند و در تصرف شيوخ جواسمي بوده و دخلي به 

حكومت لنگه نداشته است».70

كرد:  اعالم  پاسخ  در  ايران  امورخارجه  وزارت 
مصرح  يوسف}،  شيخ  مزبوره{نوشته هاي  «نوشتجات 
قديمه  مالكانه  تصرفات  موضع  و  جديد  اقدام  عدم 
تمب  در  ديگر  بنادر  ساير  مثل  ايران  حكام  صحيحه 
جديدي  ادعاي  براي  از  هيچوجه  به  و  بوده  سيري  و 
از  خارج  مزبور  جزيره  دو  وقت  هيچ  است....  نبوده 
نبوده  ايران  حكام  حكومت  و  مالكانه  تصرفات  تحت 
تصديق  به  من الوجوه  هيچ وجه  به  اين صورت  در  و 
كه  زيرا  داشت،  نخواهد  لزوم  جناب  آن  خود  منصفانه 
هرگاه حرفي خارج از مذاكرات شفاهي شد، به وزارت 
احترام  كمال  با  لهذا  فرمود.  خواهيد  اظهار  امورخارجه 

تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد».71
مالكيت مشاع  بريتانيا دربارة  ادعاي  ناصرالدين شاه 
شگفت انگيز  بسيار  را  سه گانه  جزاير  مورد  در  جواسم 
است:  گفته  زمينه  اين  در  ناصرالدين شاه  مي دانست. 
«بريتانيا جزيره اي را كه ساليان سال در تصرف حكومت 
عمده  مي كند.  عنوان  جواسم  بني  به  متعلق  بوده،  ايران 
مردم لنگه از اتباع ايران هستند، در اين جزاير باغ دارند. 
در نقشه اي كه اخيراً وزيرمختار براي من فرستاد، هر سه 
جزيره به رنگ ايران نشان داده شد و جزو سرزمين ايران 
محسوب گرديده اند.... صريحًا به وولف بگوييد كه چرا 
شما ستمگرانه و بيرحمانه با سرزمين ما به نام عرب ها، 
كه  بگوييد  ما  به  صميمانه  مي كنيد.  برخورد  جواسم... 
حكومت انگليس مي خواهد اينجاها را كه سرزمين هاي 
حقيقي و اصلي ما هستند به خود سازد تا ما بدانيم چه 

اقدامي به عمل آوريم».72
دولت بريتانيا براي اثبات ادعاي خود به سه نامه اي 
شيخ  و  خليفه  بن  علي  خليفه،  شيخ  كه  مي كرد  اشاره 
در  بودند.  نوشته  لنگه  بندر  حاكمان  محمد  بن  يوسف 
اين نامه ها به شكايت حاكم رأس الخيمه پاسخ داده شده 
آل  قبيله  كه  بود  كرده  شكايت  رأس الخيمه  حاكم  بود. 
بوسميط ساكن بندرلنگه چراگاههاي خوب جزيره تنب 
را به خود اختصاص داده اند و پس از چرا، همة علوفه را 
با خود مي برند. حكام بندرلنگه پاسخ داده بودند كه چون 
اين مسأله موجب تكدر خاطر شما گرديده، جلو آنها را 
خواهيم گرفت و اضافه كرده بودند كه جزاير تنب متعلق 

به قاسمي هاي عمان است.
درباره سه نامة مورد استناد بريتانيا مي توان گفت:

ـ در اين سه نامه هيچ اشاره اي به جزيره ابوموسي 
نشده و هر سه نامه تنها راجع به جزيره تنب است.

ـ مفاد سه نامه از اينكه جزيره تنب ملك مشاع ميان 
است،  عمان  در  آنها  خويشاوندان  و  لنگه  قاسمي هاي 
فراتر رفته و اين معني را به ذهن متبادر مي سازد كه آن 
جزيره يكسره از تصرف فرمانداران لنگه خارج بوده و 
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مستقيم از سوي قاسمي هاي عمان كنترل مي شده است؛ 
درحالي كه اين امر به هيچ وجه نه با اسناد تاريخي ايران 

و نه با ادعاي بريتانيا مطابقت نمي كند.
در دست  نامه ها  اين  اصل  انگليسي ها،  اسناد  برپاية 
نيست، كه همين، مايه ترديد در اصالت نامه هاي ياد شده 
مي گردد و بنابراين چون اصل سه نامه در دست نيست، 
نمي توان رونوشت و كپي آنها را داراي ارزش حقوقي 

دانست.73
بريتانيا  امورخارجه  وزارت  حقوقي  كارشناسان 
رييس  رندل  مي نگريستند.  ترديد  ديده  با  مسأله  اين  به 
نظر  «به  است:  گفته  بريتانيا  وزارت خارجه  اداره شرق 
اينجانب، اين حقيقت كه جزاير مورد نظر مدتي توسط 
ايران  ساكن  تنها  نه  كه  مي شدند  اداره  جواسم  شيوخ 
مي تواند  بوده اند،  ايران  دولت  مأموران  و  اتباع  بلكه  و 
بسيار مخرب باشد. در اينجا تفكيك نسبتًا ظريفي وجود 
اداره  تحت  جزاير  اين  عمل  در  كه  شرايطي  در  دارد، 
مقامات ايراني مستقر در خاك اصلي ايران بوده، به نظر 
من  مي توان از همان نكته عليه ما استفاده كرد كه اثرات 
نامطلوبي خواهد داشت. امكان دارد كه يادداشت مشابهي 

در تهران توسط ايراني ها نوشته شده باشد».74
چند ماه بعد، سر اريك بكت مشاور حقوقي وزارت 
امورخارجه بريتانيا در 12 مارس 1935 پس از بررسي 
پيشينه آمدن طوايف جاسمي به خليج فارس و سواحل 
جنوبي ايران و پذيرش تابعيت ايران و اداره شدن جزاير 
سالهاي  در  ايران  دولت  از  نمايندگي  به  آنها  به دست 
از  ايران  اظهار نظر كرد: «دولت  تا 1887، چنين   1880
سال 1880 تا 1887 بر جزاير تنب و ابوموسي حاكميت 
را  خود  حاكميت  نتوانسته  بعد  به  آن  از  ولي  داشت، 
اعمال كند و ممكن است شيوخ رأس الخيمه و شارجه 
نتيجه مي گيريم  لذا  نمايند،  استفاده  زمان  مرور  اصل  از 
ولي  بداند  را محق  مزبور  دادگاهي شيوخ  است  ممكن 

اطمينان كامل در اين مورد مشكل است».75
در اعمال حاكميت بر جزايري مانند تنب و ابوموسي، 
بايد به موقع جغرافيايي و اقتصادي آنها توجه كرد، زيرا 
در جزايري كه بي سكنه يا با ساكنان اندك باشند، وقفه 
وارد  حاكميت  حق  به  خدشه اي  حاكميت،  اعمال  در 
نمي كند. براي نمونه، ماكس هوبر در رأي خود در مورد 
در   ...» است:  داده  نظر  پالماس در 1928 چنين  جزيره 
وجود  وقفه هايي  خواه ناخواه  سرزميني  حاكميت  اعمال 
دارد و گاه در گذر زمان تداوم آن دچار وقفه مي شود و 
گاه جايي از سرزمين جدا مانده و فرمان حاكميت در آن 
رانده نمي شود. چنين حالتي را به خصوص در مستعمرات 
يا سرزمين هايي كه تحت سيطره كامل نيستند، مي توان 
مالحظه كرد. اين واقعيت كه دولتي نمي تواند بر بخشي 

از سرزمين خود اعمال حاكميت كند، نبايد نشان فقدان 
حاكميت تلقي شود...»76

اسناد مربوط به تعلق جزاير تنب و  ابوموسي به 
ايران

جزاير تنب و ابوموسي از آغاز تاريخ تا پايان سدة 
نوزدهم، بخشي جداناشدني از سرزمين ايران بوده است. 
سدة  اواخر  از  لنگه  بر  قاسمي ها  يكصدسالة  حكومت 
وضع  اين  در  تغييري  نوزدهم  سدة  اواخر  تا  هجدهم 
پديد نياورد. دولت بريتانيا كه در آن زمان قدرت مسلط 
در خليج فارس بود و سياست خارجي امارات متصالحه 
را به دست داشت، اين واقعيت را تأييد كرده است. آن 
همة  در  هند،  انگليسي  حكومت  نيز  و   مذكور  دولت 
گزارشها، مكاتبات و نقشه هاي رسمي خود جزيره هاي 
تنب و ابوموسي را همراه با جزيره هاي سري، فارور و 
بني فارور از توابع بندر لنگه و بخشي از سرزمين ايران 

نام برده اند يا به رنگ سرزمين ايران مشخص كرده اند.
و  تهيه  بريتانيا  سوي  از  كه   1886 نقشه  دربارة 
وولف  قول  از  است،  شده  داده  شاه  ناصرالدين  به 
لرد ساليسبوري  به  تهران خطاب  بريتانيا در  وزيرمختار 
وزيرامورخارجه آن كشور آمده است: «طبق دستور... آن 
جناب نقشه مذكور تسليم شد، ولي نتايج غيرمنتظره اي 
نقشه  اين  ايران  پادشاه  اعليحضرت  است.  آورده  بار  به 
را دليلي براي ادعاي خود نسبت به منطقه هشتادان در 
مرز ايران و افغانستان قرار داده و به عالوه چون جزاير 
تنب و ابوموسي و سري به همان رنگي نشان داده شده 
كه قلمرو ايران به طور كلي در آن نقشه رنگ آميزي شده، 
اين كه  بر  مي داند  قاطعي  دليل  را  مطلب  اين  ايران  شاه 
هرگونه ادعاي شيوخ نسبت به اين جزاير غيرمسموع و 

مردود است».77
«نقشه سال 1886 كه به وسيله بخش اطالعات وزارت 
جنگ بريتانيا تهيه شده بود، در سال 1891 به وسيله شعبه 
مذكور تجديد چاپ شد و براي دومين بار در سال 1898 
به وسيله اداره نقشه برداري دولت هندوستان چاپ شد و 
در همه نسخ آن جزاير سري، تنب و ابوموسي با همان 
رنگي كه قلمرو كشور ايران رنگ آميزي شده، مشخص 
دولت  از  ايران  شاه  درخواست  به  نقشه  اين  بود.  شده 
بريتانيا كه بارها خواستار دريافت اطالعات در اين زمينه 
به جزاير  ايران  ادعاهاي  از  انگلستان  بود، ارسال شد و 

به طور كامل آگاهي داشت».78
از  كه  نقشه اي  از  مي توان  يادشده،  نقشة  از  گذشته 
سوي اتحاد جماهير شوروي تهيه شده نام برد. «در اطلس 
جهاني كه در سال 1967 به دستور شوراي وزيران اتحاد 
شوروي به وسيله بخش اجرايي مساحي و نقشه كشي به 
روسي و انگليسي تهيه شده، افزون بر رنگ  آميزي جزاير 
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تنب و ابوموسي به رنگ خاك ايران، نام كشور ايران در 
كنار اين جزاير نيز درج شده است....»79

تقدم در اشغال جزاير تنب و ابوموسي
و  تنب  جزاير  اشغال  توجيه  براي  بريتانيا  دولت 
بدين  شد،  اشغال  در  تقدم  اصل  به  متوسل  ابوموسي، 
معنا كه جزاير تنب و ابوموسي بي صاحب بوده و شيخ 
را تصرف كرده و  آنجا  بوده كه  شارجه نخستين كسي 
دولت  البته  نگهدارد.  آنجا  در  را  خود  پرچم  دارد  حق 
در  نيز  بريتانيا  دولت  و  نپذيرفت  را  استدالل  اين  ايران 
سالهاي بعد كه كارشناسان حقوقي آن دربارة اين اصل 
ترديد كردند، آنرا كنار گذاشت. به دنبال گفتگوهايي ميان 
جزيره  از  را  خود  پرچم  ايران  دولت  بريتانيا،  و  ايران 

ابوموسي برداشت.
به  ايران  خارجه  وزيرامور  مشيرالدوله  قول  از 
سرآرتور هاردينگ وزير مختار سفارت بريتانيا در تهران 
دولت  كه  ابوموسي  و  تنب  جزيره  «درباره  است:  آمده 
عّلية ايران آن دو جزيره را متعلق به خود مي داند، اقدام 
مباشرين گمرك در آن دو محل آنچه شده [نصب پرچم] 
را  مذاكراتي  نتيجه  بوده است. ولي چون  بدين موجب 
كه چند روز قبل در حين مالقات با آن جناب... به عمل 
آمد به عرض حضور همايون شاهنشاهي رسانيد، امر و 
در  گمرك  مباشرين  كه  را  اقدامي  عجالتًا  كه  شد  مقرر 
آنجا نموده اند، موقوف باشد تا بعد رسيدگي درخصوص 

آن ها بشود».80
ولي چنان كه گفته شد، دولت بريتانيا به توافق مبني 
شارجه  پرچم  و  نماند  وفادار  موجود»  وضع  «حفظ  بر 
اعتراض  با  برافراشت كه  ابوموسي  را دوباره در جزيره 
به  پاسخ  در  بريتانيا  دولت  شد.  روبه رو  ايران  دولت 
مشاراليه  كه  «كاري  كرد:  اعالم  ايران  دولت  اعتراض 
[شيخ شارجه] كرده فقط اين بوده كه بيرق خود را در 
دول  از  يك  هيچ  تصرف  در  رسمًا  هنوز  كه  جزايري 
اول كسي  اين كه  به مالحظه  نبوده، نصب كرده است. 
بوده كه آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بيرق خود 
را به حال خود نگاه دارد تا اين كه حق تصرف شرعيه 

مشاراليه جرح گردد...»81
تأكيد ايران بر حقوق خود بر بحرين

دولت ايران، بحرين را تا 1971 بخشي جداناشدني 
اين  اشغال  پايه،  برهمين  مي دانست.  خود  خاك  از 
قرارداد  و  بريتانيا  دولت  سوي  از   1820 در  را  جزيره 
ماده  پاية  بر  حتا  نپذيرفت.  را  بحرين  تحت الحمايگي 
دوم قراردادي كه در 30 اوت 1822 ميان ويليام بروس 
نماينده دولت بريتانيا و ميرزا زكي خان نوري وزير ايالت 
فارس به امضاء رسيد و به قرارداد شيراز معروف است، 
رسميت  به  بحرين  بر  را  ايران  حاكميت  بريتانيا  دولت 

شناخت. ولي فرماندار هندوستان اين عهدنامه را بي اعتبار 
اعالم و بروس را بركنار كرد. با اين همه، ايران از حقوق 
خود بر بحرين چشم نپوشيد و در فرصت هاي مناسب 
با  بريتانيا  تحت الحمايگي  قراردادهاي  گرفتن  ناديده  با 
شيخ بحرين، همچنان بر حقوق خود در مورد اين جزيره 
تأكيد مي كرد. در يكي از اين اسناد، از سوي دولت ايران 
خطاب به سفارت بريتانيا در تهران آمده است: «اگر در 
با  بريتانيا  كه  [قراردادهايي  قراردادها  و  معاهدات  اين 
شيوخ خليج فارس در قرن نوزدهم به ويژه سال 1892 
ضرر  بر  تعهداتي  و  امتيازات  و  مقررات  است]  بسته 
حقوق و منافع ايران و يا مستلزم محدوديت آن ها وضع 
شده باشد، دولت متبوعه دوستدار آن ها را مدرك اقدامي 
از لحاظ قانوني برعليه خود نمي داند و نمي پذيرد. عالوه 
بر اين از معاهدات و قراردادها و امتيازات مزبور آنچه به 
اراضي و نقاطي باشد كه مانند بحرين و غيره جزء خاك 
الينفك ايران است، گذشته از اين كه به رسميت و اعتبار 
شناخته نمي شود، انعقاد آنها از طرف دولت ثالثي مغاير 
ناقض  اقدامي كه  بر چنين  تلقي كرده و  اصول دوستي 
ايران در آب و خاك خود  حقوق حاكميت و سلطنت 

مي باشد، قويًا و شديداً معترض مي باشد».82
يادداشت تفاهم مربوط به ابوموسي

به دنبال گفتگوهايي كه ميان ايران و بريتانيا بر سر 
بحرين، ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك صورت گرفت، 
به  ابوموسي  درباره جزيره  تفاهمي  يادداشت   1971 در 
امضاء رسيد. اين يادداشت تفاهم 11 ضميمه يا پيوست 
ابوموسي  جزيره  بر  ايران  حاكميت  آن  پاية  بر  كه  دارد 
اعاده شده است. در مورد جزاير تنب يادداشت تفاهمي 
بريتانيا  دولت  موافقت  با  ايران  دولت  و  نشد  امضاء 

حاكميت خود را بر آنها اعمال كرد.
پس از حل مسأله جزاير سه گانه و برپا شدن دولت 
عضويت  درخواست  دولت  اين  متحده،  عربي  امارات 
عراق  مخالفت  با  هرچند  كه  كرد  را  عرب  اتحاديه  در 
«هيئت  درآمد.  آن  عضويت   به  سرانجام  شد،  روبه رو 
به  را مشروط  اتحاديه عرب  در  امارات  پذيرش  عراقي 

موارد زير دانست:
الف) لغو يادداشت تفاهم شارجه با ايران

ب) محكوم كردن اقدام خصمانه ايران در اشغال سه 
جزيره عربي توسط امارات

ج) عدم برقراري روابط سياسي با ايران
د) وضع قوانيني در امارات براي اشتغال و مهاجرت 
اعراب به آن  كشور و تعهد به امكان ايجاد سفر به آن 

كشور».83
(دنباله دارد)
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زيرنويس و يادداشتها
اين  مقاله در واقع نقدي است بر كتاب زير:

پژوهشي  فارس  در خليج  ايراني  جزاير سه گانه  نقي طبرسا، 
تحقيقات  و  فرهنگي  مؤسسه  تهران:  حقوقي،  ـ  تاريخي 

بين المللي ابرار معاصر تهران، 1390.
تهران:  انديشه ها،  و  يادداشتها  زرين كوب،  عبدالحسين   .1

جاويدان، 1362، چاپ چهارم، صص 9-10.
2. صفحات 598 تا 605 كتاب.
3. صفحات 830 تا 834 كتاب.
4. صفحات 818 تا 829 كتاب.

5. بهروز نبوي، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي، 
تهران: فروردين 1371، ص 2.

اجتماعي،  علوم  در  تحقيق  روش هاي  ساروخاني،  باقر   .6
فرهنگي، 1373،  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  تهران: 

جلد اول، ص7.
7. صفحه 433، پاراگراف دوم.

8. اصغر جعفري ولداني و نيلوفر حق شناس كاشاني، ايران و 
حقوق بين الملل، تهران: پازينه، 1380، ص 149.

9. يادداشت مظفرالدين شاه به عين الدوله صدراعظم ص 201 
پاراگراف آخر.

10. محمد معين، فرهنگ فارسي، تهران: اميركبير، 1364، جلد 
2، ص2233.

11. صفحه 434، پاراگراف سوم.
12. در مورد جزاير خليج فارس بنگريد به:

سمينار  در:  خليج فارس»  «جزاير  رزم آرا،  حسنعلي  سرتيپ 
تهران: سازمان سمعي و بصري هنرهاي زيباي  خليج فارس، 

كشور، جلد 1 صص 51-83.
13. صفحه 433، پاراگراف سوم.
14. براي اطالع بيشتر بنگريد به:

اصغر جعفري ولداني، تحوالت مرزها و نقش ژئوپوليتيك آن 
در خليج فارس، تهران: نشر قومس، 1374.

15. صفحه 518، دو سطر آخر.
16. صفحه 512، پاراگراف آخر.

17. اسداهللا علم، گفت وگوهاي من با شاه، ترجمه عبدالرضا 
هوشنگ مهدوي، تهران: صبا، 1371، جلد 2 ص 656.

18. امير طاهري، «سياست هاي ايران در حوزه خليج فارس» 
بين الملل،  سياست  در  هند  اقيانوس  و  فارس  خليج  در: 
(ويراستار) عباس اميري، تهران: مؤسسه پژوهش هاي سياسي 

و اقتصادي بين المللي، 1355، ص 451.
19. صفحه 523، پاراگراف آخر.
20. زرين كوب، پيشين، ص 10.

21. به عنوان نمونه مي توان به منابع زير اشاره كرد:
- گزيده اسناد خليج فارس: 2 جلد، تهران، وزارت امورخارجه 
دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 1368 و 1373. جلد يكم 
اين كتاب دربرگيرنده اسناد مربوط به جزاير ايراني در خليج 

فارس از جمله جزاير تنب و ابوموسي است.
- مجموعه روابط ايران و انگلستان در خليج فارس، يادداشت ها 
از  فارس  خليج  جزاير  به  مربوط  بريتانيا  دولت  مكاتبات  و 
و  اسناد  مركز  امورخارجه  وزارت  تهران:   ،1934 تا   1928

خدمات پژوهشي، 1383.
- اصغر جعفري ولداني، نگاهي تاريخي به جزاير ايراني تنب 
و ابوموسي، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ 

دوم 1384.
22. در اين مورد به عنوان نمونه مي توان به كتب زير اشاره كرد 

كه همه آن ها براساس يادداشت ها و اسناد تهيه شده است:
ايران 1864-1914  در  انگليس  و  روس  كاظم زاده،  فيروز   -
تهران:  اميري،  منوچهر  ترجمه  امپرياليسم،  درباره  پژوهشي 

خوارزمي، 1354.
و  قاجار  برافتادن  خان  رضا  برآمدن  ايران  غني،  سيروس   -
نقش انگليسي ها، ترجمه حسن كامشاد، تهران: نيلوفر، 1377.

انگليس  و  ايران  سياسي  روابط  تاريخ  زرگر،  اصغر  علي   -
در دوره رضاشاه، ترجمه كاوه بيات، تهران: پروين و معين، 

.1372
23. براي نمونه بنگريد به:

- Rouhollah K. Ramazani, The Persian Gulf Iran's 
Role, University Press of Virginia, 1972.

- R.K. Ramazani, The Persian Gulf And The 
Strait of Hormuz. Sijthoff & Noordhoff, 1979.

24. كاظم زاده، پيشين، ص 1 ديباچه.
25. زرگر، پيشين، صفحه 9 مقدمه مترجم

عاليه»  مدارس  در  تاريخ  تعليم  «طرز  لطفعلي صورتگر،   .26
تعليم و تربيت، ش 9، صص 538-543.

27. به عنوان نمونه بنگريد به:
اصغر جعفري ولداني، بررسي تاريخي اختالفات مرزي ايران 
و عراق، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ سوم 

1376، صص 145-149.
28. جعفري ولداني، نگاهي تاريخي به جزاير ايراني تنب و 

ابوموسي، همان، صص 167.
29. متن كامل يادداشت در صفحه 220 كتاب يادداشت اول، 
تكرار در صفحات 18-917 يادداشت يكم، اين يادداشت 18 
سطر است كه فقط 4 سطر آخر آن در متن ذكر نشده و بقيه 

در متن كتاب و پيوست هاي آن تكرار گرديده است.
30. متن كامل يادداشت در صفحات 21-220 كتاب يادداشت 
اين  متن  دوم،  يادداشت   918-19 صفحات  در  تكرار  دوم، 
اول  سطر  تنها  كتاب  متن  در  و  است  سطر   14 يادداشت 
و  كتاب  متن  در  بقيه  و  است  بوده حذف شده  تعارفات  كه 

پيوست ها آورده شده است.
31. متن كامل يادداشت در صفحات 22-221 كتاب يادداشت 
اين  چهارم.  يادداشت   919-20 صفحات  در  تكرار  سوم، 
يادداشت 18 سطر است و در متن كتاب فقط 3 سطر اول كه 
عطف به موضوع يادداشت قبلي بوده، حذف شده و بقيه در 

متن و پيوست ها آورده شده است.
32. متن كامل يادداشت در صفحات 23-222 كتاب يادداشت 
اين  پنجم.  يادداشت   920-22 صفحات  در  تكرار  چهارم، 
كه  اول  سطر   2 كتاب  متن  در  و  است  سطر   24 يادداشت 
عطف به يادداشت قبلي بوده، حذف شده و بقيه در متن و 

پيوست ها آمده است.
33. متن يادداشت در صفحه 223 كتاب تكرار در صفحه 922 

يادداشت ششم.
34. گزيده اسناد خليج فارس، جلد دوم، ص 356. متن اين 
آمده  اول،  يادداشت  طبرسا  كتاب   224 در صفحه  يادداشت 
است.  شده  تكرار  هشتم  يادداشت   923-24 در صفحات  و 
تاريخ اين يادداشت در متن كتاب و در پيوست هاي آن با هم 
نمي خواند. در اين يادداشت 2 سطر اول كه تعارفات معموله 
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بوده، در متن كتاب حذف ولي در پيوستها حفظ شده است.
35. گزيده اسناد خليج فارس، جلد دوم، ص 268. متن اين 
يادداشت در صفحه 224 كتاب طبرسا يادداشت دوم آمده و 
در صفحات 23-922 يادداشت هفتم تكرار شده است. اين 
يادداشت 16 سطر است كه در متن 2 سطر آن حذف و بقيه 

در متن كتاب و پيوست ها آورده شده است.
يادداشت  كتاب   225-26 صفحات  در  يادداشت  متن   .36
چهارم، تكرار در صفحه 926 يادداشت يازدهم. اين يادداشت 
17 سطر است كه در متن كتاب 5 الي 6 كلمه آن كه تعارفات 
گرديده  ذكر  پيوست ها  و  كتاب  متن  در  بقيه  و  بوده حذف 

است.
متن   .266 ص  دوم،  جلد  خليج فارس،  اسناد  گزيده   .37
يادداشت در صفحه 227 كتاب طبرسا، آمده و در صفحه 927 
كتاب يادداشت دوازدهم تكرار گرديده است. اين يادداشت 
14 سطر است و يك سطر آن كه تعارفات معموله بوده در 
آورده  پيوست ها  متن و  بقيه مطالب در  متن كتاب حذف و 

شده است.
متن   .274 ص  دوم،  جلد  خليج فارس،  اسناد  گزيده   .38
كامل يادداشت در صفحه 228 كتاب طبرسا، ذكر شده و در 
صفحات 28-927 كتاب تكرار گرديده است. اين يادداشت 
14 سطر است كه در متن 2 سطر آن حذف و بقيه يادداشت 

در متن و پيوست ها آورده شده است.
39. متن كامل يادداشت در صفحات 40-239 كتاب يادداشت 
اول، تكرار در صفحه 959 يادداشت سي و پنجم. اين يادداشت 
14 سطر است كه عينًا در متن و پيوست ها تكرار شده، تنها 
در متن اين جمله حذف شده است «موقع را مغتنم شمرده، 

اقدامات فائقه خود را تجديد مي نمايد».
40. متن كامل يادداشت در صفحات 41-240 كتاب يادداشت 
دوم، تكرار در صفحات 61-960 يادداشت سي و هفتم. اين 
يادداشت 25 سطر است كه در متن تنها 4 سطر آن كه مربوط 
به سوابق يا مكاتبات قبلي بوده حذف شده است. همچنين به 
جاي كلمه Status quo كه در پيوست ها آمده در متن كتاب 

ترجمه آن [حفظ وضع موجود] ذكر شده است.
41. متن كامل يادداشت در صفحات 43-241 كتاب يادداشت 
هشتم.  و  سي  يادداشت   962-64 صفحات  در  تكرار  دوم، 
ابتداي  يادداشت 54 سطر است كه فقط 2 سطر آن در  اين 
و  كتاب  متن  بقيه در  و  متن حذف شده است  يادداشت در 
پيوست ها تكرار گرديده است. اين شايد روش جديدي باشد 
و  كتاب  متن  در  آن  52 سطر  54 سطري،  يادداشت  يك  از 

پيوست هاي آن تكرار شود.
يادداشت  كتاب   243-44 صفحات  در  يادداشت  متن   .42
در  سي ونهم  يادداشت   964-65 در صفحات  تكرار  چهارم، 
اكثر يادداشت ها، تاريخ يادداشت به شمسي، قمري و ميالدي 
و نمره [شماره] آن در متن و در پيوست ها ذكر شده است، كه 
در متن نيازي به آن نبوده است. همچنين عناوين اشخاص و 

سمت آن ها در متن و پيوست ها آمده است.
پنجم،  يادداشت  كتاب   244 صفحه  در  يادداشت  متن   .43

تكرار در صفحه 965 يادداشت چهلم.
44. متن كامل يادداشت در صفحات 45-244 كتاب يادداشت 
اين  چهل ويكم.  يادداشت   966 صفحه  در  تكرار  ششم، 
يادداشت 14 سطري به طور كامل در متن و پيوست ها آمده 

است.

45. متن كامل يادداشت در صفحه 246 كتاب يادداشت اول، 
يادداشت  اين  يادداشت سي ام.  در صفحات 952-53  تكرار 
نيز 29 سطر است كه به طور كامل در متن كتاب و پيوست ها 

آورده شده است.
46. متن كامل يادداشت در صفحات 48-247 كتاب يادداشت 
اين  سي ويكم.  يادداشت   954-55 صفحات  در  تكرار  دوم، 
يادداشت 22 سطري به طور كامل در متن كتاب و پيوست ها 

آورده شده است.
47. متن يادداشت در صفحات 49-248 كتاب يادداشت سوم، 
تكرار در صفحه 955 يادداشت سي و دوم. اين يادداشت نيز 
به طور كامل در متن كتاب و پيوست تكرار شده و فقط جمله 
احترامات  مغتنم شمرده و  را  «موقع  از:  آن كه عبارت است 

فائقه را تجديد مي نمايد» در متن حذف شده است.
يادداشت   249-50 صفحات  در  يادداشت  كامل  متن   .48
سي وسوم.  يادداشت   956-57 صفحات  در  تكرار  چهارم، 
در مورد  آن كه  اول  نيز 4 سطر  يادداشت 26 سطري  اين  از 
مكاتبات قبلي بوده در متن كتاب حذف گرديده و بقيه تكرار 

شده است.
متن   .354 ص  دوم،  جلد  فارس،  خليج  اسناد  گزيده   .49
در  و  آمده  طبرسا  كتاب   258-59 صفحات  در  يادداشت 

صفحات 938 يادداشت بيستم كتاب تكرار شده است.
50. متن يادداشت در صفحه 259 كتاب تكرار در صفحه 939 

يادداشت بيست ويكم.
51. متن كامل يادداشت در صفحات 61-260 كتاب، تكرار 
در صفحات 71-970 يادداشت چهل و پنجم. اين يادداشت 
18 سطري نيز به طور كامل در متن كتاب و پيوست آن آورده 
شده است، با اين تفاوت كه كلمه Status quo در متن فارسي 
آن «حفظ وضع موجود» قيد گرديده و جمله «موقع را مغتنم 
آخر حذف  در  مي نمايد»  تجديد  را  فائقه  احترامات  شمرده، 

شده است.
در  تكرار  كتاب،   261 صفحه  در  يادداشت  كامل  متن   .52
صفحه 972 يادداشت چهل و ششم. اين يادداشت 14 سطر 
است كه تفاوت آن در متن و پيوست كتاب در آن است كه 
به  تعارفات خود  اظهار  با  «سفارت سوئيس  عبارت  متن  در 
وزارت امورخارجه شاهنشاهي» حذف شده ولي جمله عطف 
به يادداشت شماره 1207 مورخ 19 مه 1953، 29 ارديبهشت 
1332 در متن و پيوست ها آمده است. ذكر اين جمله در متن 

چه ضرورتي داشته روشن نيست.
53. جعفري ولداني، نگاهي تاريخي به جزاير ايراني تنب و 

ابوموسي، پيشين، صص 196-97.
54. گزيده اسناد خليج فارس، جلد دوم، ص 311. متن كامل 
يادداشت در صفحات 76-275 كتاب طبرسا يادداشت اول، 
آورده شده است و در صفحات 29-928 يادداشت سيزدهم 
تكرار گرديده است. اين يادداشت كه در پيوست كتاب 21 
سطر است در متن فقط 3 جمله آن حذف شده و بقيه تكرار 
چندي  «ظاهراً  از:  عبارتند  شده  حذف  جمالت  است.  شده 
«از  و  بوده»  در حركت  تمب  طرف  از  ايران  قايق  كه  است 
قراري كه به دوستدار اطالع رسيده» و «موقع را مغتنم شمرده، 

احترامات فائقه خود را تجديد مي نمايم».
55. متن كامل يادداشت در صفحات 77-276 كتاب يادداشت 
دوم، تكرار در صفحه 930 يادداشت چهاردهم. اين يادداشت 
18 سطر است كه به طور كامل در متن كتاب و پيوست هاي 
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آن تكرار شده است.
56. گزيده اسناد خليج فارس، جلد دوم، صص 318-320. 
طبرسا  كتاب   277-78 صفحات  در  يادداشت  كامل  متن 
 931-33 صفحات  در  و  است  شده  آورده  سوم،  يادداشت 
يادداشت پانزدهم تكرار گرديده است. اين يادداشت 46 سطر 
است و فقط 3 سطر اول آن كه اشاره به مكاتبات قبلي بوده، 
در متن كتاب حذف گرديده و بقيه به طور كامل در متن كتاب 

و پيوست ها آورده شده است.
57. گزيده اسناد خليج فارس، جلد دوم، ص 341. متن كامل 
يادداشت در صفحات 79-278 كتاب طبرسا يادداشت چهارم، 
آورده شده است و در صفحات 34-933 يادداشت شانزدهم 
تكرار گرديده است. اين يادداشت نيز 21 سطر است كه در 
متن كتاب فقط عبارت «با مطالعه مندرجات و ضميمه آن الزم 
مي داند خاطر شريف را متذكر سازد» حذف شده و بقيه تكرار 
گرديده است. حتي عبارت «مراسله محترمه مورخ 16 شهريور 
1307 به نمره 228 وصل بخشيد» در متن كتاب و پيوست ها 

نيز آورده شده است.
58. گزيده اسناد خليج فارس، جلد دوم، ص 343. متن كامل 
يادداشت در صفحات 80-279 كتاب طبرسا يادداشت پنجم، 
يادداشت هفدهم  آورده شده است و در صفحات 934-35 
تكرار گرديده است. از اين يادداشت 18 سطري تنها 3 سطر 
آخر آن در متن كتاب حذف شده و بقيه در متن و پيوست ها 

تكرار گرديده است.
59. متن كامل يادداشت در صفحه 280 يادداشت ششم، تكرار 
نيز  يادداشت  اين  هجدهم.  يادداشت   935-36 صفحات  در 
15 سطر است كه در متن كتاب 3 سطر آخر آن حذف شده 
كه عبارتند از «شخصًا به جناب آقاي فتح اهللا پاكروان تسليم 
نمودم [يادداشت] جنابعالي بالشك از يادداشت مزبور» و نيز 
«و به اين جهت است كه حال به جنابعالي زحمت مي دهم. 
آن جناب فوراً ملتفت خواهند شد كه اين مسأله تا حدي حايز 
اهميت و طوري است كه». بقيه يادداشت در متن و پيوست ها 

آورده شده است.
دوم صص 346-347.  فارس، جلد  خليج  اسناد  گزيده   .60
طبرسا  كتاب   280-82 صفحات  در  يادداشت  كامل  متن 
 936-38 صفحات  در  است  شده  آورده  هفتم،  يادداشت 
يادداشت نوزدهم تكرار گرديده است. اين يادداشت 28 سطر 
است كه به طور كامل در متن كتاب و پيوست آن فقط با حذف 

دو كلمه [در آن جنابعالي] آورده شده است.
61. متن كامل يادداشت در صفحات 91-289 كتاب يادداشت  
اول، تكرار آن در صفحات 43-941 يادداشت بيست وچهارم. 
يادداشت 41 سطري، در متن كتاب فقط يك سطر  اين   از 

حذف و بقيه در متن كتاب و پيوست ها تكرار شده است.
62. متن يادداشت در صفحه 291 كتاب يادداشت دوم، تكرار 
اين  بيست وپنجم.  يادداشت   944-45 در صفحات  آن  كامل 
يادداشت تكرار مطالب يادداشت هاي پيشين سفارت بريتانيا 

در تهران است.
63. متن اين يادداشت در صفحات 93-292 كتاب يادداشت 
سوم، تكرار آن در صفحات 48-947 يادداشت بيست وهفتم 
. از اين يادداشت 31 سطري نيز به طور كامل در متن كتاب و 
پيوست ها آورده شده است و تنها كلمات «تجديد احترامات» 

در متن حذف گرديده است.

64. متن اين يادداشت در صفحات  94-293 كتاب يادداشت 
چهارم، تكرار آن در صفحات 58-957 يادداشت  سي وچهارم. 
از اين يادداشت 25 سطري نيز 3 سطر اول آن در متن كتاب 
پيوست ها  و  كتاب  متن  در  كامل  به طور  بقيه  و  شده  حذف 

تكرار گرديده است.
65. متن يادداشت در صفحات 95-294 كتاب، تكرار آن در 
صفحه 967. اين يادداشت نيز به طور كامل در متن كتاب و 

پيوست هاي آن آمده است.
66. متن كامل يادداشت در صفحات 97-296 كتاب يادداشت 
يادداشت چهل وهفتم.  آن در صفحات 973-74  تكرار  اول، 
اين يادداشت نيز 21 سطر است كه سطر اول و سطر آخر كه 
تعارفات بوده در متن كتاب حذف گرديده و بقيه در متن و 

پيوست ها تكرار شده است.
67. متن كامل يادداشت در صفحه 297 كتاب يادداشت دوم، 

تكرار آن در صفحه 974 يادداشت چهل وهشتم.
68. اين پاراگراف در ص 76 كتاب آورده شده و دوباره در 

صفحات 181 و 182 تكرار گرديده است.
در  كه  است  كتاب  از صفحه 81  گيومه  داخل  69. جمالت 

صفحات 346 و 347 تكرار شده است.
70. جمالت داخل گيومه در ص 140  كتاب آمده كه در ص 

220 تكرار شده است.
در  كه  است  كتاب   141 ص  از  گيومه  داخل  جمالت   .71

صفحات 221-220 تكرار شده است.
72. جمالت داخل گيومه از ص 165كتاب است كه در ص 

187 تكرار شده است.
73. اين  مطالب در ص 159 كتاب آمده و دوباره در صفحه 

667 تكرار شده است.
اول)  (پاراگراف   153 صفحه  در  گيومه  داخل  جمالت   .74
شده  تكرار   635-636 صفحات  در  دوباره  كه  آمده  كتاب 

است، منبع هر دو نيز يكي است.
صفحه  در  كه  است  كتاب   382 صفحه  از  مطالب  اين   .75
نيز  دو  هر  منبع  است،  شده  تكرار  چهارم)  (پاراگراف   417

يكي است.
76. جمالت داخل گيومه از صفحه 54 (پاراگراف اول) كتاب 

است كه در صفحه 415 تكرار گرديده است.
77. اين مطالب در صفحات 214-213 كتاب آمده و دوباره 

در صفحه 459 (پاراگراف سوم) تكرار گرديده است.
78. مطالب داخل گيومه از صفحه 458 (بند اول) كتاب است 
كه در صفحه 633 (پاراگراف اول و دوم)  تكرار شده است.

79. جمالت داخل گيومه از صفحه 211 كتاب (بند ح) است 
كه در صفحه 459 (8 سطر به آخر) تكرار شده است.

در  كه  است  كتاب  از صفحه 224  گيومه  داخل  مطالب   .80
صفحه 225 مقابل هم تكرار شده است.

كه در  آمده  كتاب  گيومه در صفحه 224  داخل  مطالب   .81
صفحه 412 تكرار شده است.

كه در  آمده  كتاب  گيومه در صفحه 246  داخل  مطالب   .82
دو صفحه بعد يعني صفحه 248 (از سطر 11 به بعد) تكرار 

گرديده است. منبع مورد استناد نيز يكي است.
بند 4) كتاب  83. مطالب داخل گيومه از صفحه 531 (آخر 

است كه در صفحه 664 تكرار شده است. 
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مقدمه
مهم  موضوعي  دانشي،  سرمايه  مديريت  امروزه، 
و  صاحبنظران  سازمانهاست.  مديريت  با  پيوند  در 
نكته  اين  بر  همگي  مديريت،  زمينة  در  نظريه پردازان 
تنها  رقابتي  به دست آوردن مزيت  دارند كه  نظر  اتفاق 
شاخصي است كه برتري سازمانها را نسبت به يكديگر 
دستخوش  و  پيچيده  اوضاع  به  توجه  با  مي دهد.  نشان 
خود  ماندگاري  مي توانند  سازمانهايي  كنوني،  دگرگوني 
از  بهتري  خدمات  و  محصوالت  كه  كنند  تضمين  را 
رقيبانشان ارائه كنند و از اين راه به مزيت رقابتي خود 
بيفزايند و برتري سازمان خود را بر ديگر سازمانها نشان 

دهند (ندال و تويت، 2001).
سرمايه دانشي، در واقع منبع شايستگي اصلي سازمان 
براي  مفيدي  ابزار  دانش،  مديريت  و  مي آيد  به شمار 
شكل گيري شايستگي محوري سازمان است. سازمانهايي 
تعيين  برخوردارند،  دانشي  سرمايه  باالي  سطوح  از  كه 
رقابتي  محيط  در  رقابت  شدت  و  نوع  اصلي  كنندگان 
هستند (ليگن و ميائوميا، 2012). بيشتر سازمانهاي بزرگ 
امروزي دريافته اند كه بر پاية تجربه و مهارتهاي نيروي 

انساني خود موفق خواهند بود، نه به عّلت سيستمهاي 
فيزيكي و مكانيكي و اگر نتوانند سطح دانش و تخصص 
نيروهاي انساني در سازمان را باال ببرند، بي گمان از بازار 
جهاني كنار گذاشته خواهند شد. بنابراين، براي بهسازي 
جايگاه رقابتي خود در بازار، بايد مديريت سرمايه دانشي 
را در اولويت قرار دهند و آنرا محور مديريت سازمان 

قلمداد كنند.
دانش و سرمايه دانشي

مورد  سازمان  در  افراد  توسط  كه  اطالعاتي 
دانش  مي رود،  به كار  و  مي گيرد  قرار  تجزيه وتحليل 
سازماني را مي سازد. دانش، به دوگونة ضمني و آشكار 
وجود دارد. دانش ضمني، شامل اطالعاتي مي شود كه به 
سختي قابل بيان است. كدگذاري و انتقال آنها به ديگران 
ضمني  دانش  برابر  در  آشكار،  دانش  است.  دشوار  نيز 
است  ديگران  به  انتقال  قابل  به سادگي  و  قرار مي گيرد 
(پيت و كلرك، 1999)؛ زيرا، به صورت مكتوب در قالب 
كتاب، مقاله، اسناد، گزارشها و... در اختيار ديگران قرار 
مي گيرد. بسياري از انديشمندان (نوناكا، 1995؛ گرنت، 
تنها منبع  برآنند كه  1997؛ زاك. 2002؛ پورتر، 1998) 

دكتر شمس الدين ناظميـ  دانشيار دانشگاه فردوسي
الهه شيعه زادهـ  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي 

سيده سميرا سيد حسينيـ  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي

فرهنگ استوار بر ارزيابي سرمايه دانشي:
 ابزاري براي به دست آوردن مزيت رقابتي

چكيده
امروزه چالش پيش روي مديران، فراهم كردن بستري مناسب براي رشد و پرورش ذهن كاركنان در سازمان 
دانش بنياد است. از آن رو كه در فضاي كنوني، داراييهاي نامشهود و از جمله مهمترين آنها، سرمايه هاي دانشي، 
نقش برجسته تري نسبت به داراييهاي مشهود در كسب مزيت رقابتي براي سازمانها ايفا مي كنند، هدف اين مقاله 
بررسي و تحليل ادبيات مربوط به ارزيابي سرمايه هاي دانشي و فرهنگ سازمانِي مشّوق ارزيابي است. در اين 
راستا، به معرفي اجزاي سرمايه دانشي مي پردازيم و مدلهاي مختلف ارزيابي سرمايه دانشي را به منظور داشتن 
ارزيابي بهتر، معرفي مي كنيم. در ادامه، با توجه به كاستيهاي موجود در هر يك از اين مدلها، مدل زنجيره دانشي 
بيشتر توسط محققان و تحليلگران  براي تحقيقات  ارزيابي، زمينه اي  به همراه فرهنگ مشوق  تا  ارائه مي شود، 

فراهم شود.
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خلق مزيت رقابتي پايدار، دانش است. در ديدگاه مبتني 
بر منابع نيز، داراييهاي استراتژيك سازمان، بايد ارزشمند، 
منحصر به فرد و غير قابل جايگزين شدن باشد. در اين 
ميان، دانش سازماني، بيش از هر عامل ديگر در كسب 
مزيت رقابتي سازمانها، نقش دارد (بارني، 1991). نظر 
به اينكه بيان كردن، رمزگذاري و انتقال دانش ضمني كار 
سختي است، دانش ضمني نسبت به دانش آشكار برتري 
رقابتي دارد و از سازمان در برابر رقيبان حمايت مي كند 

(لوبيت، 2001).
دربرگيرندة  را  دانشي  سرمايه   ،(2001) ادوينسون 
ارزش آفريني  سازمان  براي  كه  مي داند  دانشي  هرگونه 
مي تواند  دانشي  سرمايه  تعريف،  اين  پايه  بر  كند. 
به  دربرگيرد،  را  آشكار  دانش  هم  و  ضمني  دانش  هم 
گونه اي كه براي سازمان ارزش آفرين باشند. به نظر مالون 
به  تجارب  شامل  دانشي  سرمايه   (1997) ادوينسون  و 
مهارتهاي  فناوري سازماني، روابط مشتري و  رفته،  كار 
حرفه اي است، به گونه اي كه مي تواند ابزار مفيدي براي 

كسب مزيت رقابتي در بازار باشد.
بعنوان  را،  دانشي  سرمايه   (1997) روس  و  روس 
يكي از اجزاي سرمايه فكري در نظر مي گيرند و سرمايه 
و  سازمان  يك  اعضاي  دانش  جمع  حاصل  را  فكري 

كاربرد عملي دانش اعضاي سازمان مي دانند.
 ،(1995) (نانوكا  صاحبنظران  بيشتر  اين،  وجود  با 
لو (2000)، پتي (2000)، سيتارامان و ديگران (2002)، 
سرمايه  با  را  دانشي  سرمايه   ((2012) ميائوميا  و  ليگن 
ديدگاه  اين  پژوهش،  اين  در  مي دانند.  مترادف  فكري 

مورد پذيرش پژوهشگران قرار گرفته است.
اجزاي سرمايه دانشي

شده  ارائه  دانشي  سرمايه  از  چند  مدلهايي  تاكنون، 
كه در هر يك از آنها، ابعاد متفاوتي براي سرمايه دانشي 
بونتيس   .(2007 (واسكلين،  است  شده  گرفته  درنظر 
مي داند:  فاكتور  دو  شامل  را  دانشي  سرمايه   (2001)
انساني،  سرمايه  ساختاري.  سرمايه  و  انساني  سرمايه 
عنصر مهم سرمايه دانشي است كه از آموزش و پرورش، 
ظرفيت  شغل،  با  مرتبط  دانش  حرفه اي،  شايستگيهاي 
مرتبط با كار و ارزيابي حرفه اي ناشي مي شود. سرمايه 
ساختاري كه به آن سرمايه سازماني يا داخلي نيز گفته 
مي شود، شامل همه منابع غيرانساني در سازمان است كه 
دانش ضمني و ساختاري خود سازمان را دربر مي گيرد. 
به گونة  و  سازمانهاست  بالقوه  ارزش  سازماني،  سرماية 
فرهنگ  و  مديريت  فلسفه  مديريت،  فرايند  معمول، 
از   .(2012 ميائوميا،  و  (ليگن  دربرمي گيرد  را  مشترك 
ديد بونتيس (2001)، سازمان نمي تواند مالك هميشگي 
باشد، ولي (چنان كه گفته شد) سرمايه  انساني  سرمايه 

رفتن  از  پس  كه  دربرمي گيرد  را  چيزي  هر  ساختاري 
كاركنان از سازمان، در سازمان مي ماند. برخالف سرمايه 

انساني، سرمايه ساختاري در مالكيت سازمان است.
روس و روس (1997)، استوارت (1997) و ادوينسون 
و مالون (2001)، سرمايه دانشي را دربرگيرندة سرمايه 
انساني  سرمايه  و  (خارجي)  رابطه اي  سرمايه  داخلي، 
مانند  نيز دربرگيرندة مواردي  مي دانند. سرمايه رابطه اي 
رابطه مناسب با مشتريان، تأمين كنندگان، سرمايه گذاران و 
سهامداران، نشان بازرگاني سازمان و حق امتياز و... است 

(اسويبي، 2001؛ به نقل از فطرس و بيگي، 1388).
در بررسي جامعي كه ليگن و ميائوميا (2012) انجام 
سرمايه  انساني،  سرمايه  شامل  دانشي  سرمايه  داده اند، 
گرفته  درنظر  بازار  سرمايه  و  فناوري  سرمايه  سازماني، 
شركت  عمليات  به  مربوط  فني  سرمايه  است.  شده 
مي شود و شامل توانايي كاربرد روشها، ظرفيت تغيير و 
امكان ظرفيت سازي است. سرمايه بازار، سرمايه اي است 
كه از روابط مشتريان ناشي مي شود. براين پايه، ليگن و 
ميائوميا مدل ارزيابي سرمايه دانشي خود را ارائه كرده اند 
كه شامل چهار عنصر و هر عنصر شامل چهار شاخص 

است كه برسرهم شانزده شاخص را دربرمي گيرد (نگاره 1).
فرهنگ سازماني، مديريت دانش و سرمايه دانشي

بنابراين،  هستند.  دانش  مديريت  اصلي  جزء  افراد 
بر سازمان حاكم است نقشي برجسته  نوع فرهنگي كه 
در موفقيت مديريت دانش بازي مي كند (ندال و تويت، 
2001). ويلكينز و داير (1988)، فرهنگ سازماني را شامل 
ارزشها، قابليتها و اعتقادات گروهي از افراد مي دانند كه 
بر شيوة تحقق استراتژيها اثر مي گذارند. فرهنگ سازماني 
بايد به گونه اي باشد كه در آن آفرينش و نوآوري يك 
ارزش دانسته شود، تا بدين سان يكي از ابعاد پيش برنده 

● سرمايه دانشي، در واقع منبع شايستگي اصلي 
ابزار  دانش،  مديريت  و  مي آيد  به شمار  سازمان 
محوري  شايستگي  شكل گيري  براي  مفيدي 
باالي  سطوح  از  كه  سازمانهايي  است.  سازمان 
سرمايه دانشي برخوردارند، تعيين كنندگان اصلي 
هستند.  رقابتي  محيط  در  رقابت  شدت  و  نوع 
بيشتر سازمانهاي بزرگ امروزي دريافته اند كه بر 
پاية تجربه و مهارتهاي نيروي انساني خود موفق 
و  فيزيكي  سيستمهاي  عّلت  به  نه  بود،  خواهند 
تخصص  و  دانش  سطح  نتوانند  اگر  و  مكانيكي 
نيروهاي انساني در سازمان را باال ببرند، بي گمان 

از بازار جهاني كنار گذاشته خواهند شد.
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آيد. در چنين فرهنگي، سرمايه  به شمار  مديريت دانش 
ليدنر  و  كي ورس  علوي،  دارد.  فراوان  كاربرد  دانشي 
(2005)، تخّصص، رسمي سازي، خالقيت، همكاري و 
اقتدار را از ارزشهاي مهم فرهنگ سازماني قلمداد مي كنند 
به گونه اي كه اثربخشي مديريت دانش را تضمين مي كند 

(به نقل از هرلي و گرين، 2005). پروساك و داونپورت 
محيط  با  سازمانها  كه  همچنان  مي كنند،  تأكيد   (1998)
خود رابطه دارند، از محيط خود اطالعات مي گيرند، آنها 
مي آميزند  داخلي خود  قوانين  و  ارزشها  تجربه ها،  با  را 
دانش  براي  كه  سازمانهايي  مي كنند.  تبديل  دانش  به  و 
خود اهميت قائل مي شوند، مي كوشند محيط و فرهنگ 
مستمر  يادگيري  كه  دهند  پرورش  گونه اي  به  را  خود 
را حمايت كند. فرهنگ، آجر اصلي ساختمان مديريت 
دانش است و يك برنامه مديريت دانش، براي اينكه به 
شود؛  پذيرفته  فرهنگ  سوي  از  بايد  شود،  اجرا  خوبي 
سازمان  هدفهاي  و  چشم انداز  مأموريت،  در  بايد  يعني 
بيان شود و نيز در آموزشها و ارتباطات سازماني مورد 

تأكيد قرار گيرد.
مهمترين  از  يكي  دانش مدار،  فرهنگ  يك  ايجاد 
فاكتورهاي موفقيت پروژه مديريت دانش است و به انجام 
رساندن آن بسيار دشوار است، زيرا به رهبري نيرومند و 
تغيير رفتارها و نگرشها نياز دارد (ندال و تويت، 2001). 
و  شناسايي  را  دانش  مديريت  فعاليتهاي  كه  بي فرهنگي 
تشويق كند، اجراي مديريت دانش اثربخش نخواهد بود 
(هرلي و گرين، 2005). زماني كه مديريت دانش از راه 
شود،  معرفي  سازمان  در  درستي  به  دانش مدار  فرهنگ 
تغيير صورت  با تالشهايي كه در زمينه مديريت  همراه 
مي گيرد، حمايت و تعهد بيشتر كاركنان را خواهد داشت، 
سازمان رقابتي تر مي شود و قادر است در زمان كوتاهتر 

كارهاي بيشتري انجام دهد.
مديريت دانش، يعني مديريت سرمايه دانشي كنترل 
بنابراين، روشن  (بونتيس، 2001).  بوسيلة سازمان  شده 

● دانش، به دوگونة ضمني و آشكار وجود دارد. 
به  كه  مي شود  اطالعاتي  شامل  ضمني،  دانش 
سختي قابل بيان است. كدگذاري و انتقال آنها به 
برابر  در  آشكار،  دانش  است.  نيز دشوار  ديگران 
دانش ضمني قرار مي گيرد و به سادگي قابل انتقال 
به ديگران است؛  زيرا، به صورت مكتوب در قالب 
كتاب، مقاله، اسناد، گزارشها و... در اختيار ديگران 
برآنند  انديشمندان   از  بسياري  مي گيرد.  قرار 
دانش  پايدار،  رقابتي  مزيت  خلق  منبع  تنها  كه 
داراييهاي  نيز،  منابع  بر  مبتني  ديدگاه  در  است. 
استراتژيك سازمان، بايد ارزشمند، منحصر به فرد 
ميان،  اين  در  باشد.  شدن  جايگزين  قابل  غير  و 
دانش سازماني، بيش از هر عامل ديگر در كسب 
اينكه  به  نظر  دارد.  نقش  رقابتي سازمانها،  مزيت 
بيان كردن، رمزگذاري و انتقال دانش ضمني كار 
سختي است، دانش ضمني نسبت به دانش آشكار 
رقيبان  برابر  از سازمان در  و  دارد  رقابتي  برتري 

حمايت مي كند.

نگاره 1- مدل سرمايه دانشي (ليگن و ميائوميا، 2012)
سرمايه دانشي

● وفاداري كاركنان         ● هوشياري استراتژيك سازمان    ● جذب فني و قابليت نوآوري   ● سهم بازار
● موقعيت جغرافيايي ● حفظ كاركنان حرفه اي    ● سطح فرهنگي سازمان        ● توانايي مديريت توليد 

● تصوير سازمان ● كيفيت كاركنان        ● سيستم مفهومي اطالعات     ● امنيت توليد  
● توانايي مشروع  كردن ● تسهيم فناوري توسط      مديريت          ● تبادل دانش  

   افراد        ● هماهنگي بين واحدهاي سازمان   

      سرمايه انساني              سرمايه سازماني                     سرمايه فناوري                        سرمايه بازار
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دانش  مديريت  بيشتر  هرچه  موفقيت  براي  كه  است 
فرهنگ  سازمان،  دانشي  سرمايه هاي  ارزش آفريني  و 
و  يادگيري  آن  در  كه  باشد  گونه اي  به  بايد  سازماني 
در  ارزش شمرده شود.  و سازماني يك  فردي  بالندگي 
همة  در  سازمان  كاركنان  همه  سازماني،  فرهنگ  چنين 
دانش  بايد  كه  باورند  اين  بر  جايگاه،  هر  در  و  سطوح 
و اطالعات خود را در راه بالندگي و پيشرفت سازمان، 
با يكديگر به اشتراك گذارند و اين انديشه در سازمان 
و  سعي  اجازة  كاركنان  به  مي شود.  پشتيباني  و  تشويق 
اين،  از  گذشته  مي شود.  داده  يادگيري  و  تجربه  خطا، 
بهره گيري از منابع سازمان بهبود نمي يابد مگر در پرتو 
بازخورد  گرفتن  و  سازمان  دانشي  سرمايه هاي  ارزيابي 
و  تجزيه  و  و شناخت  بيروني  و  دروني  از محيط  الزم 
تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها؛ و همين، 
به نرمش پذيري برنامه ها و هدفها و مأموريت سازمان در 
اين  در  مي كند.  چشمگير  كمك  امروزي  پوياي  محيط 
راستا، براي يك ارزيابي بهينه، گذشته از اينكه فرهنگ 
اين  همواره  بايد  باشد،  ارزيابي  مشوق  بايد  سازماني 

فرهنگ را بهبود بخشيد.
اهميت ارزيابي سرمايه دانشي

به فرايند شناسايي، ارزيابي و گزارش دهي سرمايه هاي 
دانشي سازمان يا مؤسسه به سهامداران و ذينفعان اصلي 
و فرعي آن، مديريت سرمايه هاي دانشي گويند (صلواتي 
ارزيابي  نتايج  بررسي  ميان،  اين  در   .(1387 مداح،  و 
سرمايه دانشي، يك فرايند راهبردي مهم شمرده مي شود. 
داراييهاي  و  منابع  كنوني،  جهان  در  اينكه  به  توجه  با 
استراتژيها،  ساختن  محقق  براي  سازمان  نياز  مورد 
به گونه چشمگير نامشهود شده است، سازمانها به خوبي 
مي دانند كه هنگام تنظيم استراتژيهاي خود، بي چون وچرا 
و  موجود  تهديدهاي  و  فرصتها  رقابتي،  نيروهاي  بايد 
مرتبط با سازمان را شناسايي كنند. نكته مهم اين است 
كه سازمانها بايد پيوندها ميان سرمايه دانشي و مزيتهاي 
نسبي خود را دريابند و شناسايي كنند و بدانند كه چگونه 
استراتژي  تنظيم  فرايند  بر  دانش،  بر  استوار  داراييهاي 
با ارزيابي سرمايه  اثر مي گذارد. سازمانها، همچنين  آنها 
اندازة شايستگي خود  از  توانست  دانشي خود خواهند 
در بهره گيري از فرصتها و توانمنديها و دوري از ضعفها 
و خطرها آگاهي يابند (آشنا، يوسفي و صادقي، 1388). 
گذشته از اين، نگهداشت و بهسازي جايگاه رقابتي، در 
اين  به  دانش است، و  آفرينش  به دست آوردن و  گرو 
دانشي  بردن سرمايه هاي  باال  و  پاسداشت  راه  از  هدف 
شايستگي  يا  هنر  يك  در جاي خود  كه  رسيد  مي توان 
(زاك،  آورد  پديد  استراتژيك  مزيت  مي تواند  و  است 
2002) براي افزايش دادن سرمايه دانشي بايد پيوسته اين 

سرمايه  ها را ارزيابي كرد. بدين منظور، توسعه مجموعه اي 
از معيارهاي كاركردي كه با استراتژي هدايت و رهنمود 
دانشي  سرمايه هاي  ارزيابي  است.  مهم  بسيار  مي شود، 
راه  از  استراتژيها  اجراي  ارزيابي  به  همچنين  سازمان، 
ايجاد شاخصهاي كليدي كاركرد كمك مي كند. نيز گفتني 
است كه تأكيد صرف بر معيارهاي مالي مرتبط با سيستم 
زيرا  ندارد،  خوبي  اثربخشي  و  كارايي  خدمات،  جبران 
كوته بيني را تشويق مي كند. معيارهاي مالي، بيشتر گذشته 
نگر است و رفتارهاي غير كاركردي را افزايش مي دهد و 
باعث مي شود توجه كافي به توانايي هاي كاركنان نشود. 
بيشتر مدلها نشان دهنده اين نكته است كه اگر معيارهاي 
تالشهاي  مطرح شود،  غيرمالي  معيارهاي  كنار  در  مالي 

را  دانشي  سرمايه   ،(2001) ادوينسون   ●
براي  كه  مي داند  دانشي  هرگونه  دربرگيرندة 
تعريف،  اين  پايه  بر  كند.  ارزش آفريني  سازمان 
هم  و  ضمني  دانش  هم  مي تواند  دانشي  سرمايه 
براي  كه  گونه اي  به  دربرگيرد،  را  آشكار  دانش 
و  مالون  به نظر  باشند.  ارزش آفرين  سازمان 
تجارب  شامل  دانشي  (1997) سرمايه  ادوينسون 
و  مشتري  روابط  سازماني،  فناوري  رفته،  كار  به 
مي تواند  كه  به گونه اي  است،  حرفه اي  مهارتهاي 
بازار  در  رقابتي  مزيت  كسب  براي  مفيدي  ابزار 

باشد.

نگاره 2ـ مدل رهياب اسكانديا (بونتيس، 2001)

ارزش بازار

    سرمايه فكري          سرمايه مالي

سرمايه ساختاري       سرمايه انساني

سرمايه سازماني       سرمايه مشتري

سرمايه نوآوري         سرمايه فرايند
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كاركنان بهتر و روشنتر بيان خواهد شد. بنابراين، نتايج 
حاصل از ارزيابي سرمايه دانشي مي تواند بعنوان مبنايي 
براي جبران خدمات درنظر گرفته شود (آشنا، يوسفي و 

صادقي، 1388).
مدل هاي ارزيابي سرمايه هاي دانشي

سازمانها  براي  راهبردي  دارايي  يك  دانش  امروزه، 
دشوار  آن  ارزيابي  و  مديريت  هرچند  مي آيد،  به شمار 
است (شپارد، 2000). با اين همه، اگر سازمان بخواهد 
از سرمايه هاي دانشي خود، بعنوان ابزاري براي به دست 
آوردن مزيت رقابتي بهره گيرد، بايد ارزيابي سرمايه هاي 
كار،  اين  براي  دهد.  قرار  خود  كار  اساس  را  دانشي 

روشهاي گوناگون وجود دارد كه به آنها مي پردازيم.
- مدل رهياب اسكانديا

اسكانديا، نخستين شركت بزرگي به شمار مي آيد كه 
اندازه گيري سرمايه هاي دانشي  براي  پيوسته  كوششهاي 
گزارش  يك   1985 در  شركت  اين  است.  داشته  خود 
و  داد  به دست  خود  دانشي  سرمايه  اندازه  از  داخلي 
مالي  گزارشهاي  در  كه  شد  شركتي  نخستين  بدين سان 
مي آورد  هم  را  دانشي  سرمايه  سهامداران،  براي  خود 
(بونتيس، 2001). ادوينسون، طراح اصلي ابتكارات اين 
شركت بود. وي مدلي براي گزارش سرمايه دانشي ارائه 
را  پنج حوزه  مدل،  اين  ناميد.  رهياب  مدل  آنرا  و  كرد 
نوسازي،  و  توسعه  فرايند،  مشتري،  مالي،  دربرمي گيرد: 
اسكانديا،  ارزش  طرح  در  مالون  و  ادوينسون  انساني. 
سرمايه فكري را در دو بخش سرمايه انساني و سرمايه 
ساختاري ارائه كردند. از ديد ادوينسون و مالون (1997)، 
دادن  نشان  براي  نو  روشي  دانشي،  سرمايه  اندازه گيري 
ارزش سازماني است كه در حسابداري سنّتي هرگز جايي 
نداشته است. آنان برآنند كه با وجود داراييهاي نامشهود، 
و  ترازنامه  در  شده  ثبت  ارزش  ميان  شكاف  محاسبه 

امكانپذير خواهد  ارزشهايشان  از  سرمايه گذاران  برآورد 
بود.

بر سرهم، در مدل ارزشي اسكانديا، سرمايه دانشي 
سازماني،  فناوري  رفته،  به كار  تجربه هاي  دربرگيرندة 
روابط مشتري و مهارتهاي حرفه اي است به گونه اي كه 
ابزاري سودمند براي به دست آوردن  مي تواند همچون 
مزيت رقابتي در بازار عمل كند. اين مدل شامل دو دسته 
زدن  تخمين  براي  دو  هر  كه  مي شود،  غيرمالي  و  مالي 

ارزش بازار سازمان به كار مي رود (بونتيس، 2001).
- مدل بروكينگ

بروكينگ (1996)، سرمايه دانشي را آميزه اي از چهار 
انسان محور،  داراييهاي  بازار،  داراييهاي  مي داند:  جزء 
زيرساختاري  داراييهاي  و  معنوي  مالكيت  داراييهاي 
(نگاره 3). در اين مدل، منظور از داراييهاي بازار، مواردي 
و  توزيع  كانالهاي  مشتريان،  تجاري،  ماركهاي  همچون 
شامل  انسان محور  داراييهاي  است.  تجاري  همكاريهاي 
آموزش، دانش و شايستگي افراد سازمان است. داراييهاي 
مالكيت معنوي عبارت از حق ثبت اختراع، حق امتياز و 
نهايت، داراييهاي زيرساختاري  اسرار تجاري است. در 
سيستمهاي  مديريتي،  فرايندهاي  از  مجموعه اي  نيز 
ارتباطها و سيستمهاي مالي  تكنولوژي اطالعات، شبكه 
است. در مدل بروكينگ، سه روش براي ارزيابي سرمايه 
دانشي ارائه شده است: روش هزينه كه بر پايه ارزيابي 
از  كه  بازار  روش  است؛  دارايي  جايگزيني  هزينه هاي 
بازار براي تعيين ارزش داراييها استفاده  قابليت مقايسه 
مي كند؛ و روش درآمد كه به ارزيابي قابليت درآمدزايي 

داراييها مي پردازد (بروكينگ، 1996).
- مدل نمايشگر داراييهاي ناپيدا

اين مدل را اسويبي (1997) عرضه كرده است. وي، 
سه دسته از داراييهاي ناپيدا را عنوان كرده و سپس يك 

دو  شامل  را  دانشي  سرمايه   (2001) بونتيس   ●
فاكتور مي داند: سرمايه انساني و سرمايه ساختاري. 
است  دانشي  سرمايه  مهم  عنصر  انساني،  سرمايه 
كه از آموزش و پرورش، شايستگيهاي حرفه اي، 
و  كار  با  مرتبط  ظرفيت  شغل،  با  مرتبط  دانش 
ارزيابي حرفه اي ناشي مي شود. سازمان نمي تواند 
مالك هميشگي سرمايه انساني باشد، ولي (چنان 
را  چيزي  هر  ساختاري  سرمايه  شد)  گفته  كه 
دربرمي گيرد كه پس از رفتن كاركنان از سازمان، 
انساني،  سرمايه  برخالف  مي ماند.  سازمان  در 

سرمايه ساختاري در مالكيت سازمان است.

نگاره 3ـ مدل بروكينگ (بروكينگ، 1996)

سرمايه دانشي

 داراييهاي
 مالكيت محتوي

 داراييهاي
داراييهاي بازار زيرساختاري

 داراييهاي
انسان محور
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مدل مفهومي براي اندازه گيري آنها به دست داده است 
ساختار  بيروني،  ساختار  ناپيدا،  داراييهاي   .(4 (نگاره 
دروني و شايستگي فردي را دربرمي گيرد. سه شاخص 
رشد  شامل  ترتيب  به  نيز،  ناپيدا  داراييهاي  اندازه گيري 
مي كند  پيشنهاد  وي  است.  ثبات  و  كارايي  نوسازي،  و 
نوع  با  كه  شاخص  دو  يا  يك  از  مي توانند  مديران  كه 
داراييهاي ناپيدا و استراتژي سازمان همخواني دارد، براي 
گيرند.  بهره  سازمانشان  ناپيداي  داراييهاي  اندازه گيري 
همچنين، وي خاطرنشان مي كند كه اين مدل مي تواند با 

سيستم اطالعات مديريت تركيب شود.
- مدل ارزش افزوده اقتصادي

 (EVA: Economic Value اقتصادي  افزوده  ارزش 
براي سنجش  بازگشت سرمايه،  پايه  بر  (Added روشي 
در  استوارت  كه  است  سنّتي  پايه حسابداري  بر  ارزش 
اصول  از  پيروي  به  الگو،  اين  در  كرد.  مطرح   1997
حداكثرسازي ارزش سهام، تفاضل مجموع ارزش واحد 
شده  گرفته  به كار  سرمايه  ارزش  مجموع  و  اقتصادي 
افزوده  ارزش  مي شود.  حداكثر  سرمايه گذاران،  توسط 
چون  متغيرهايي  كه  است  جامعي  الگوي  اقتصادي 
هدف گذاري،  مالي،  برنامه ريزي  سرمايه،  بودجه بندي 
اندازه گيري عملكرد، ارتباط سهامداران و انگيزه پاداش 
را به كار مي گيرد. هرچند مديريت سرمايه دانشي آشكارا 
با ارزش افزوده اقتصادي مرتبط نيست، اّما به گونة ضمني 
افزوده  ارزش  دانشي،  سرمايه  اثربخشي  مديريت  با 

اقتصادي افزايش مي يابد (بونتيس، 2001). ارزش افزوده 
اقتصادي از راه فرمول زير به دست مي آيد:

ارزش افزودة اقتصادي = فروش خالص - هزينه هاي 
عملياتي - ماليات - هزينه هاي سرمايه

- مدل شاخص سرمايه دانشي
همكاران  و  روس  از سوي   1997 در  كه  الگو  اين 
پيشنهاد شد نيز در زمره رويكردهاي كارت امتيازي قرار 
انتقال سرمايه  ايجاد تجّسم و  اين شاخص  دارد. هدف 
دانشي و ارزش مشتق شده از آن است. شاخص سرمايه 
سرمايه  اندازه گيري  روشهاي  از  دوم  نسل  به  دانشي 
دانشي تعّلق دارد كه كاستيهاي شيوه هاي پيشين را رفع 
در  را  دانشي  مؤلفه هاي سرمايه  الگو، همة  اين  مي كند. 
يك شاخص سازماني گرد مي آورد. در اين ادغام، اهميّت 
شده  داده  نشان  نماگرها  از  يك  هر  اثرگذاري  ضريب 
است. اين شاخص، مديران را به گونة مستقيم قادر به 
تشخيص و قضاوت درباره وضع سرمايه دانشي سازمان 
واحدهاي  و  سازمانها  مقايسة  زمينه  همچنين،  مي سازد. 
بيگي،  و  (فطرس  مي آورد  فراهم  را  اقتصادي 
سرمايه   ،(1997) همكاران  و  روس   .(1388
فكري را به سرمايه انساني، سرمايه سازماني و 
سرمايه ارتباطي تقسيم مي كنند. سرمايه سازماني 
نيز سرمايه نوسازي و توسعه و سرمايه فرايند را 

دربرمي گيرد.

● در بررسي جامعي كه ليگن و ميائوميا (2012) 
انجام داده اند، سرمايه دانشي شامل سرمايه انساني، 
سرمايه سازماني، سرمايه فناوري و سرمايه بازار 

درنظر گرفته شده است.

ارزش بازاري سازمان
خالص

داراييهاي
مشهود

داراييهاي نامشهود
سرمايه دانشيساختار خارجي

شايستگي فرديساختار داخلي

نگاره 4ـ الگوي نمايشگر داراييهاي نامشهود (اسويبي، 1997)

نگاره 6ـ مدل شاخص سرمايه دانشي (روس و همكاران، 1997)

سرمايه 
روابط شركا

سرمايه 
روابط 

عرضه كننده

سرمايه فكري

سرمايه سازماني سرمايه انساني سرمايه روابط مشتري

سرمايه روابط
سرمايه گذار

سرمايه روابط
و مشتري

سرمايه توسعه 
واحيا كسب 

و كار
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نگاهي كلي به مدلهاي ارائه شده
هر يك از مدلهاي ارزيابي سرمايه دانشي كه به آنها 
با  است.  فرد  به  منحصر  قوت  نقاط  داراي  شد،  اشاره 
اين همه، محدوديتهايي نيز دارند. نقاط قوت و ضعف 
مدلهاي ارزيابي سرمايه دانشي، به گونة فشرده در جدول 

(1) آورده شده است.
نقش مدل زنجيره دانشي در ارزيابي سرمايه هاي دانشي

زيرا  دانش سود مي برند،  از مديريت  همه سازمانها 
(ديكمن،  باشند  داشته  نوآوري  مي دهد  اجازه  آنها  به 
1998). با اين همه، درحالي كه بيشتر سازمانها فناوري 
بايد  چنان كه  ولي  دارند،  دانش  مديريت  براي  را  الزم 
از آن بهره نمي گيرند (بالك، 1998). سينگ و هالساپل 
(2001) براي بهره گيري هرچه بيشتر از توان رقابتي و 
كه  كردند  ارائه  را  دانشي  زنجيره  مدل  دانش،  مديريت 
به پژوهشگران كمك مي كند رابطه ميان مديريت دانش 
دانش  اصلي  فعاليت  پنج  مدل  اين  بيابند.  را  رقابت  و 
را كه در فرايند مديريت دانش روي مي دهد به تصوير 
مي كشد. همچنين، چهار اقدام اصلي مديريتي را كه در 
مي كند  شناسايي  است،  اثرگذار  دانش  مديريت  اجراي 
ثانويه  فعاليت  چهار  و  اوليه  فعاليت  پنج  ترتيب  به  كه 

مديريت دانش را شكل مي دهند. تركيبهاي گوناگون اين 
فعاليتها و عملي شدن آنها، منجر به يادگيري سازماني و 
است  تغييراتي  شامل  سازماني  يادگيري  مي شود.  پروژه 
از  منظور  و  مي دهد  روي  سازمان  دانش  وضع  در  كه 
پروژه ها، منابع آزاد شده سازماني به محيط است. فرض 
اصلي مدل زنجيره دانشي بر اين است كه تا چه اندازه 
يادگيري سازماني خوب است و تا چه اندازه پروژه هاي 
را  موفقيت و حيات سازمان  مي توانند  (منابع) سازمان، 
در يك محيط رقابتي تعيين كنند. چنان كه در نگاره (7) 
ثانويه، منابع  اوليه و  از فعاليتهاي  ديده مي شود، گذشته 
سازماني و عوامل محيطي نيز مي توانند منجر به يادگيري 

و پروژه شوند.
كه  است  استوار  فرض  اين  بر  دانش  زنجيره  مدل 
اين  به  رقابتي  محيط  در  سازمان  موفقيت  و  ماندگاري 
موضوع بستگي دارد كه سازمان تا چه اندازه در يادگيري 
و پروژه موفق عمل كرده و ماندگاري و موفقيت سازمان 
از  يك  هر  است.  پروژه  و  يادگيري  تابع  اندازه  چه  تا 
فعاليتهاي ارزش آفرين در مدل زنجيره دانش مي تواند در 
ايجاد رقابت سهم داشته باشد. نتايج اين فعاليتها مي تواند 
كاهش  سازمان،  افزايش چابكي  بهره وري،  بهبود  شامل 
بازارهاي  كسب  توزيع،  تازه  كانالهاي  ايجاد  هزينه ها، 
و  خالقيت  پرورش  مشتريان،  به  بهنگام  تحويل  تازه، 
افزايش شهرت سازمان باشد. همه اين نتايج و هر يك 
از فعاليتهاي ارزش آفرين در مدل زنجيره دانش، جداگانه 
مي تواند نقشي برجسته در كسب و حفظ مزيت رقابتي 

بازي كند (هالساپل و جونز، 2004).

باشد كه در  به گونه اي  بايد  فرهنگ سازماني   ●
آن آفرينش و نوآوري يك ارزش دانسته شود، تا 
بدين سان يكي از ابعاد پيش برنده مديريت دانش 

به شمار آيد.

نگاره 7ـ مدل زنجيره دانشي (هالساپل و جونز، 2004)
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مدل 
ارزيابي
سرمايه 
دانشي

اجزاي سرمايه طراح مدل
دانشي

نقاط ضعف (محدوديتها)نقاط قوت

رهياب 
اسكانديا

ادوينسون 
(1997)

سرمايه انساني
سرمايه ساختاري

داراييهاي  كردن  منظور  به  مديران  تشويق   -
نامشهود در طبقه بندي داراييهاي سازمان.

- كمك به شناخت نقش سرمايه مشتري در 
خلق ارزش براي سازمان.

روابط  تغيير  چگونگي  شناخت  به  كمك   -
مشتري

فرايند  و  ساختاري  فاكتورهاي  بر  مشتمل   -
سازمان به طور وسيع.

از  مجزا  و  كامل  درك  يك  به  بايد  سازمان  هر   -
داراييهاي نامشهود خود برسد.

براي  بي همتا  و  مجزا  استانداردهاي  ايجاد   -
شاخصهاي ارزيابي سرمايه دانشي در هر سازمان؛ 
همه  براي  عمومي  استانداردهاي  كه  معنا  اين  به 

سازمانها وجود ندارد.
سازمان  موقعيت  از  لحظه اي  تصوير  يك  ارائه   -
پوياييهاي  اين مدل در نشان دادن  توانايي  و عدم 

بلندمدت سازمان.
نيست  كار ساده اي  كاركنان  توسط  دانش  توليد   -
كه  مي شود  فرض  چنين  مدل  اين  در  درحالي كه 
كاركنان داده را به اطالعات و اطالعات را به دانش 

تبديل كرده و وارد كامپيوتر مي كنند.

بروكينگ بروكينگ
(1996)

داراييهاي بازار
داراييهاي 
انسان محور

داراييهاي مالكيت 
معنوي

داراييهاي 
زيرساختاري

- ارائه يك جعبه ابزار يا مميزي سرمايه دانشي 
به منظور ارزشگذاري سرمايه دانشي سازمان.

- كمك به سازمانها در بازاريابي فّعال.
- كمك به سازمانها در تشخيص، ارزشگذاري 

و به كار بردن سرمايه دانشي.
كّمي  براي  ليكرت  طيف  از  استفاده  امكان   -

كردن سؤاالت كيفي.
اين  در  دانشي  سرمايه  مميزي  سؤاالت   -
است، درحالي كه در مدل رهياب  مدل ذهني 

اسكانديا عيني است

كه  است  اين  بروكينگ  مدل  ضعف  مهمترين   -
نتايج كيفي حاصل از پاسخگويي به سؤاالت  بين 
پرسشنامه و ارزش واقعي داراييها اختالف زيادي 

وجود دارد.

نمايشگر 
داراييهاي 
نامشهود 
(IAM)

اسويبي 
(1997)

ساختار داخلي
شايستگي فردي

- قابليت ادغام با سيستم اطالعات مديريت.
- كاربرد صحيح اين مدل نتايج خوب مالي به 

دنبال خواهد داشت.

يك  توسط  كه  زماني  مدل  اين  كارايي  عدم   -
سيستم بازخورد مالي حمايت نشود.

فرهنگ  زماني كه توسط  اين مدل  كارايي  - عدم 
سازماني پشتيباني نشود.

ارزش 
افزوده 

اقتصادي 
(EVA)

استوارت 
(1997)

مديريت سرمايه 
دانشي به گونه 
صريح با ارزش 
افزودة اقتصادي 
مرتبط نيست، اما 
به طور ضمني با 
مديريت اثربخش 
سرمايه دانشي، 
ارزش افزوده 

اقتصادي افزايش 
مي يابد.

- ارزش افزوده اقتصادي مثبت نشاندهنده به 
كارگيري خالقيتي است كه ريشه در داراييهاي 

نامشهود دارد.
- محاسبه ارزش سرمايه دانشي از راه قيمتي 
مي پردازند  سرمايه اي  چنين  براي  افراد  كه 

انجام مي گيرد.
- اين مدل از 164 تعديلگر عملكرد به منظور 
داراييهاي  محاسبه  قبيل  از  مشكالتي  حل 
كه  بلندمدتي  سرمايه گذاريهاي  يا  و  نامشهود 
استفاده  نيستند،  برخوردار  بااليي  اطمينان  از 

مي كند.

- مديران قادر نيستند منابع نامشهود سازمان و نقش 
خاص هر كدام از آنها را بطول كامل درك كنند.

- امكان مقايسه بين سازمانها از طريق اين مدل دشوار 
است

- به دليل استفاده از داراييها و هزينه هاي ثبت شده 
در دفتر، اين مدل قادر به نشان دادن وضعيت كنوني 

بازار نيست.
- تحقيقات صورت گرفته به طور قطعي به اين نتيجه 
دست نيافته اند كه اين روش بتواند پيشگوي بهتري از 

قيمت سهام يا تغييرات آن در بازار باشد.
كه  است  استوار  اساسي  فرض  اين  بر  مدل  اين   -
سهامداران  منافع  راستاي  در  منحصراً  سازمانها 

راه اندازي شده اند.
كّمي  براي  مناسبي  روش  مدل،  اين  كلي  به طور   -

كردن ارزش داراييهاي نامشهود نيست.

شاخص 
سرمايه 
دانشي

روس 
و روس 
(1997)

سرمايه دانشي 
بخشي از سرمايه 

فكري

و  سازمانها  بين  مقايسه  امكان  مدل  اين   -
واحدهاي اقتصادي را فراهم مي كند.

تا  مي سازد  قادر  مستقيم  به طور  را  مديران   -
وضعيت سرمايه دانشي سازمان را تشخيص و 

درباره آن قضاوت كنند.
تغييرات  اندازه گيري  طريق  از  مدل  اين   -
را  سازمان  دانشي،  سرمايه  در  شده  حاصل 
بررسي  مورد  يادگيرنده  سيستم  يك  بعنوان 

قرار مي دهد.
- اين مدل به مديران اين امكان را مي دهد كه 
تأثير استراتژيهاي سازماني بر سرمايه دانشي را 

درك كرده و استراتژي مناسبتر را برگزينند.

چنداني  فراگيري  و  عموميت  از  مدل  اين   -
برخوردار نيست.

ترتيبي  ارقام  به صورت  و  بعد  بدون  مدل  اين   -
گزارش مي شود.

مدل 
ارزيابي 
سرمايه 
دانشي

ليگن و 
ميائوميا 
(2012)

سرمايه انساني
سرمايه سازماني
سرمايه فناوري
سرمايه بازار

- با توجه به اينكه اين مدل، به تازگي ارائه شده؛ درحد جستجوي محققان، نقاط قوت و ضعف 
اين مدل يافت نشد. لذا انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه، توسط ساير محققان مي تواند منجر به 

توسعه دانش مرتبط شود.

جدول 1ـ  مدلهاي ارزيابي سرمايه دانشي
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شامل  سازماني  يادگيري  شد،  گفته  چنان كه 
روي  سازمان  دانش  وضع  در  كه  است  دگرگونيهايي 
مي دهد، و اين يادگيري حاصل نمي شود مگر با ارزيابي 
در  شده  ياد  گانة   9 فعاليتهاي  ارزيابي  دگرگونيها.  اين 
تأمين  اندازه در  تا چه  باال مشخص مي كند كه سازمان 
نيازهاي مشتريان و كسب رضايت آنان موفق بوده است. 
همچنين، چگونگي اجراي اين كارها، ارزش سازمان در 
برابر رقيبان را تعيين مي كند (هالساپل و جونز، 2004). 
به  مديران  مدل،  اين  پاية  بر  دانش  ارزيابي  با  بنابراين، 
چنانچه  پي مي برند؛  سازماني  دانش  كاهش  يا  افزايش 
بهبود  نيز  دانشي  آن سرمايه  تبع  به  بهبود حاصل شود، 
مقايسه  راه  از  مي تواند  سازمان  اين،  از  مي يابد. گذشته 
زنجيره ارزش خود با رقيبان، تفاوتها و در نتيجه مزيت 

رقابتي خود را تعيين كند (هالساپل و جونز، 2004).
نتيجه گيري

صنعتي  دوران  براي  صنعتي  حسابداري  پارادايم 
مناسب بوده، زيرا بيشتر داراييهاي سازمانها در آن دوران 
داراييهاي  بيشتر  امروزه  از آن رو كه  بوده است.  مشهود 
سازمانها ناپيدا است، زمينه هاي الزم براي ابداع روشهاي 
آنها  دارايي  مهمترين  كه  سازمانهايي  ثروت  برآورد 
داراييهاي ناپيدا ـ بويژه فكري و دانشي ـ است، بخوبي 
سرمايه   .(2000 ساليوان،  و  (ساليوان  است  شده  فراهم 
كشف  كه  زماني  ولي  است،  فّرار  موضوع  يك  دانشي 
شود و مورد استفاده قرار گيرد، سازمان را قادر مي كند 
با يك منبع تازه در محيط بيروني رقابت كند (بونتيس، 
1996). ارزيابي سرمايه دانشي، روشي تازه براي نشان 
دادن ارزش سازماني است كه در حسابداري سنّتي هرگز 
جايي نداشته (ادوينسون و مالون، 1997) و بر پاية آن، 
و  ترازنامه  در  شده  ثبت  ارزش  ميان  شكاف  محاسبه 
امكانپذير خواهد  ارزشهايشان  از  سرمايه گذاران  برآورد 
هر  براي  دانشي  سرمايه  ارزيابي  اهميت  بنابراين،  بود. 

سازمان روشن است.
دانشي، سازمانهاي  اقتصاد  از آن رو كه در روزگار 
برخوردار از سطوح باالي سرمايه دانشي، تعيين كنندگان 
ايجاد  هستند،  رقابتي  محيط  در  رقابت  شدت  اصلي 
موفقيت  از عوامل  يكي  در سازمان،  دانش مدار  فرهنگ 
سازمان در محيط رقابتي است، به گونه اي كه همة اعضاي 
سازمان، بسته به سهمي كه در رشد دانش سازمان دارند، 
مورد ارزيابي و تشويق قرار مي گيرند و يادگيري مستمر 
به  ويژه  توجه  بايد  فرهنگي  چنين  مي كنند.  حمايت  را 
داراييهاي ناپيدا، همچنين فاكتورهاي ساختاري و فرايندي 
از اين، براي شناخت  را در سازمان لحاظ كند. گذشته 
نقش مشتري و چگونگي روابط مشتري اهميت خاص 
لحاظ  آن  در  فعال  بازاريابي  كه  به گونه اي  شود،  قائل 

شود؛ افزون بر آن، تشخيص، ارزشگذاري و به كار بردن 
سرمايه دانشي نمود داشته باشد. در اين راستا، فرهنگ 
سازمان بايد از روشهاي گوناگون ارزيابي سرمايه دانشي 
نظر گرفتن  در  با  را  مدلها  يا  بهترين مدل  و  بهره گيرد 
استراتژيهاي سازمان به كار بندد تا قادر به تشخيص وضع 
به گونه اي  شود،  آن  درباره  قضاوت  و  دانشي  سرمايه 
اقتصادي  واحدهاي  ديگر  و  سازمان  مقايسه  امكان  كه 
فراهم آيد؛ همچنين، استراتژي مناسب سازماني، با توجه 
نتيجه،  در  شود.  انتخاب  دانشي  سرمايه  بر  آن  تأثير  به 
نيرومند بر  بتوانند يك فرهنگ سازماني  سازمانهايي كه 
پايه ارزيابي سرمايه دانشي را در همه جنبه هاي سازماني 
لحاظ كنند، خواهند توانست به سادگي سهمي چشمگير 

از بازار را از آن خود كنند.
در نهايت، با توجه به اينكه هر يك از مدلهاي ارزيابي 
سرمايه دانشي كاستيهايي دارد، توصيه مي شود مديران در 
كنار بهره گيري از مدلهاي ارزيابي سرمايه دانشي، از مدل 
كاپالن  نورتون و  امتيازي  دانشي و مدل كارت  زنجيره 

نيز استفاده كنند.
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الف ـ شناسايي اجمالي تورم
در مقدمة اين گفتار، شايد بي مناسبت نباشد كه واژة 
«تورم» را از نظر لغوي بررسي و به وجه تسمية آن اشاره 

شود:
زبان  در  آن  عمومي  معناي  كه  ـ  «تورم»  اصطالح 
فارسي آماس و افزايش حجم است (ناظم االطباء، 1355، 
فرانسوي  و  انگليسي  واژه هاي  ترجمة  در  تورم)ـ  ذيل 
Inflation به كار رفته است كه اين دو كلمه ـ و كلمات 
التيني  ريشة  از  ـ  اروپايي1  زبانهاي  اكثر  در  آنها  معادل 

Inflatus ـ به معناي َوَرم ـ مشتق شده اند.

 (The American College Dictionary, 1963,
Random House see: inflation)

در   Inflation عمومي  معناي  كه  است  ذكر  شايان 
افزايش  و  آماس  فارسي،  همانند  نيز،  مذكور  زبانهاي 
حجم است و اتفاقًا اصطالح مورد استعمال عرب زبان ها 
براي تورم هم، به معناي مذكور كامًال نزديك است زيرا 
گاهي  (و  «تضّخم»  واژة  از  تورم  براي  عربي  زبان  در 
الحسيني،  (ميرزايي  مي شود.  استفاده  «تضّخم المالي») 

1379، ذيِل «تورم»)
در مورد وجه تسمية اصطالح مذكور بايد متذكر شد 

دكتر احمد كتابيـ  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

در جست وجوي تعريفي جامع و مانع براي تورم 
با مالحظاتي دربارة تمايز تورم از گرانفروشي

چكيده
واژة «تورم» كه تا چند دهة پيش، فقط اصطالح آشنا و مورد استفادة اقتصاددانان بود، امروزه براي عامة مردم 
نيز، مفهومي تقريبًا شناخته شده است. طِي سالهاي اخير، تورم، به سرعت، به صورت مهمترين منشاء نگراني براي 
مردم بسياري از كشورها ـ و به خصوص كشور ما ـ درآمده است كه زبان حال و دغدغة مشترك آنها اين است: 

«هر روز كه مي گذرد بايد با جيب هايي پرپول تر به بازار برويم و با سبدهايي خالي تر به خانه بازگرديم!»
شگفتا! كه همين  مردم كوچه و بازار كه با الفباي اقتصاد هم آشنا نيستند و كم وبيش، به آثار و عواقب آن 
واقفند؛ ولي متخصصان اقتصاد و كارشناسان پولي دربارة اين مفهومِ سادة اقتصادي اتفاق نظر ندارند و درخصوِص 

آن به مجادالت كالمي و قلمي سرگرمند.
مقالة حاضر، تالشي است براي ارائة، طبقه بندي، ارزيابي و نقِد تعاريف متعددي كه از جانب اقتصاددانان در 
مقام معرفي و توصيف تورم ارائه شده است به منظور دستيابي به مفهوم و تعريفي نسبتًا ساده، روشن و جامع از 
اين اصطالح مشهور اقتصادي كه اين روزها ديگر وردِ همة زبان ها و نقل همة محافل شده است. در اين بررسي، 
افتراِق «تورم» و «گرانفروشي» به اجمال  پايان، وجوه  دست كم، 33 تعريِف تورم نقد و ارزيابي گرديده و در 

بررسي شده است.

«در روزگار قديم معموًال كاهنان و روحانيان معابد، اسرار و رموز را در انحصار خود داشتند و ادعيه و اوراد و تشريفات 
خاصي به  كار مي بردند و اغلب هم، آنها را به زبانهاي بسيار قديمي مي خواندند تا هيچ كس چيزي نفهمد.

امروز، ديگر قدرِت كاهنان و روحانيان خيلي كمتر شده است و در كشورهاي صنعتي تقريبًا از ميان رفته است. اّما به جاي 
آنها كارشناسان امور اقتصادي و بانكداران و نظاير ايشان پيدا شده اند كه با زباني مرموز سخن مي گويند و بيشتر، كلمات و 

اصطالحات فني خاصي را به كار مي برند كه براي مردم عادي، فهم آنها دشوار است.
راست است كه فهِم اين مطالب (مسائل اقتصادي و پولي) خيلي ساده نيست و محتاج تفّكر و انديشه است؛ اّما آن قدرها 
هم هولناك نيست. دانشمندان اقتصاد و كارشناسان اين رشته تا اندازه اي، مسئوِل وضع و قيافة مرموزي هستند كه در اطراف 

اين موضوع ها به وجود آمده است» (نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، 1353، ص 1545)
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كه اين لغت، نخستين بار در قرن نوزدهم در كشورهاي 
اروپايي، به مفهوم انتشار بيش از حّد اسكناس براي تأمين 
هزينه هاي جنگي، متداول و مصطلح گرديد. شايان توجه 
تا قبل از جنگ جهاني اول، واژة تورم، براي  است كه 
نشان دادن افزايش حجم اسكناس غيرقابل تبديل به فلز 
پول  غيرعادي حجم  گسترش  و  پشتوانة)  نقرة  يا  (طال 
در گردش به كار برده مي شد و ارتباط چنداني با افزايش 
قيمتها نداشت؛ زيرا در آن زمان، به عّلِت وجود سيستم 
پاية طال2 و محدوديت هايي كه در سيستم مذكور براي 
انتشار اسكناس مقرر شده بود، قيمتها، در اكثر كشورها 
مالحظه  چنانكه  بود.  برخوردار  نسبي  ثباتي  از  عمومًا 
مقدارِ  افزايش  براي   Inflation كلمة  كاربردِ  مي شود 
(حجم) پوِل در گردش، تقريبًا با معناي عمومي اين كلمه 

ـ آماس و  ازدياد حجم ـ مطابقت داشته است.
در دوراِن بعد از جنگ جهاني اّول، و باالخص پس 
از «بحران (كسادي) بزرگ»3 (33-1929) اكثريت قريب 
به اتفاِق كشورهاي اروپايي سيستم پاية طال را ترك و 
آن  تبديل ناپذيري  مفهوم  به  ـ  اسكناس  اجباري  رواِج 
تحّول،  اين  نتيجة  در  كردند.  برقرار  را  پشتوانه ـ  فلِز  به 
پوِل در گردش  افزايش حجم  راه  محدوديتهايي كه در 
دسِت  و  شد  برداشته  ميان  از  كم وبيش،  داشت،  وجود 
مازادِ  يا  و  پشتوانه  بدون  اسكناِس  انتشار  براي  دولتها 
بر  آن،  به دنباِل  و  بازگرديد  زيادي،  حدود  تا  آن،  بر 
به ميزان  ياد شده،  در كشورهاي  پرداخت  حجِم وسايل 
طبعًا،  پول،  حجم  افزايِش  اين  شد.  افزوده  معتنابهي، 
به دنبال داشت.  از كشورها  بسياري  در  را  قيمتها  ازدياد 

(هيات، 1355،ص6)
در دورة مزبور. اصطالِح تورم به مفهومِ افزايش بيش 
از حِد وسايل پرداختـ  اعم از پول مسكوك4، اسكناس5 
و پول اعتباري  (تحريري)6 ـ به كار مي رفت و علماي 
اقتصاد ازدياد قيمتها را منحصراً نتيجه و معلول افزايش 
حجم پول در گردش مي دانستند. بعدها اقتصاددانان، بر 
اثر مطالعات و بررسي هاي دقيق تر، به يك جانبه و افراطي 
بودن اين نظريه توجه يافتند و ثابت كردند كه تغييرات 
قيمتها، ِصرفًا تابع تغييرات حجم پول در گردش نيست 
بلكه در بعضي موارد، قيمتها ممكن است به سبب علل و 
عوامل ديگري نيز، دستخوش تغيير گردد. به عالوه، اين 
نكته هم مدلّل شد كه در برخي مواقع، جريان امر ممكن 
تغييرات  كه  ترتيب  اين  به  باشد  معكوس  كامًال  است 
از تغييرات قيمتها و متعاقِب آنها  تبعيِت  حجم پول، به 
صورت پذيرد و يا به ديگر سخن، افزايش قيمتها عّلت 

و افزايش حجم پول معلول آن باشد.7
ب ـ تعريف توّرم

و  جامع  منطق  اصطالح  به  و  ـ  دقيق  تعريفي  ارائه 

مانع ـ براي «تورم»، اگر غيرممكن  نباشد، الاقل بسيار 
مختلف  صاحبنظران  و  دانشمندان،  زيرا،  است.8  دشوار 
اقتصادي دهها تعريف متفاوت و غالبًا مكمل هم ـ و در 
برخي موارد متناقض ـ براي تورم مطرح كرده اند. وجود 
اين اختالف  نظرها و تعريف هاي متعدد، در عين حال كه 
دانش اقتصاد را غني كرده، به ابهام و اشكال مسأله تورم، 

بيش ازپيش، افزوده است.
براي راهيابي در ميان اين انبوه تعاريف و دسترسي 
به  كه  نباشد  بي مناسبت  شايد  دقيق  نسبتًا  تعريفي  به 

طبقه بندي تعريف هاي مذكور و نقد آنها پرداخته شود.
1ـ تعاريف مبتني بر ـ يا متمايل به ـ نظرية مقداري 

پول9
در اينجا، به چند نمونه از اين گونه تعريفها استناد 

مي كنيم:
ـ  علي آبادي  محمد حسين  دكتر  كه  تعريفي   -1-1
از حقوقدانان و اقتصاددانان پيش كسوت در ايران ـ در 

جزوة درسي خود ارائه داده است:
مقدار  بين  تعادل  از عدم  است  عبارت  پولي  «تورم 
مردم  اختيار  در  معاوضه  براي  كه  شده اي  منتشر  پول 
است و مقدار احتياجي كه مردم براي انجام معاوضات 
(مبادالت) خود به پول دارند» (علي آبادي، پلي كپي پول، 

به نقل از مشكوه، 1348، ص167)
ِصرِف  مذكور،  تعريف  در  چنانكه مالحظه مي شود 
افزايِش نامتناسب حجم پوِل منتشر شده نسبت به مقدار 
پولي كه به طور عادي براي رفع نيازها و به انجام رسانيدن 
دادوستدهاي مردم كافي است، بعنوان تورم تلقي گرديده 
است؛ بدون اينكه به نتيجه و ثمرة اين عدم تعادل ازنظر 
ـ  قيمتها  افزايش  يعني  ـ  پول  مقداري  نظرية  طرفداران 

اشاره اي شده باشد.
تعاريِف  قديم ترين  جملة  از  كه  شده  ياد  تعريف 
تورم در ادبيات اقتصادي فارسي به شمار مي رود، گرچه 
خالي از واقعيت نيست، از دو جهت غير جامع به نظر 

مي رسد:
اوالـً  در آن، فقط افزايش نامتناسب حجم اسكناسهاي 
نكتة  اين  به  و  گرديده  تلقي  تورم  بعنوان  شده،  منتشر 
اساسي توجه نشده است كه حجم وسايل پرداخت در 
جامعه ممكن است از طريقي غير از انتشار اسكناس ـ 
هم  ـ  غيره  و  بانكي  اعتبارات  حجم  ازديادِ  راه  از  مثًال 

افزايش يابد.
تورم  جمله  از  و  ـ  تورم  انواع  از  برخي  ـ  ثانيًا 

وارداتي10ـ از شمول آن خارج است.
1-2- تعريفي كه دكتر علي اصغر پورهمايون ـ از 
اقتصاددانان و مؤلفان پيش كسوِت اقتصاد در ايران ـ در 

كتاب «اقتصاد» خود ارائه كرده است:
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وسايل  ميزان  كه  مي شود  پيدا  موقعي  پول  «تورم 
اقتصادي كشور و حجم  از احتياجاِت  پرداخت، زيادتر 

كاالهاي موجود باشد» (پورهمايون، 1348،ص 424)
بيشتر  اخير،  تعريف  مي شود،  مالحظه  به طوريكه 
متوجه علت يابي (=چرايِي) تورم است تا بيان ماهيت و 
چگونگِي (= چيستِي) آن. با وجود اين، روي هم رفته، 

جامع تر از تعريف قبلي به نظر مي رسد.
كتاِب  مؤلِف  ـ  بودوئن  فرديناند  پروفسور   -3-1
«اقتصاد نوين» ـ كه ِصرِف قدرت خريد اضافي را تورم 
دانسته است بدون اينكه به نتيجه و اثر آن توجه و اشاره 

كند. به  گفتة وي:
وسايل  مازادِ  يا  است  خريد  مازادِ  از  عبارت  «تورم 

پرداخت» (بودوئن، 1347، جلد دّوم، ص61)
آوردن  هم  پِي  در  تعريف،  اين  در  تأمل  قابل  نكتة 
است  پرداخت»  وسايل  «مازاد  و  خريد»  قدرت  «مازاد 
را  آنجا كه، عامِل نخست  تا  ندارند  تفاوت چنداني  كه 

مي توان نتيجه و ثمرة عامل دّوم دانست.
1-4- هارود ورتينگتن ـ كارشناس بازرگاني وزارت 
بازرگاني اياالت متحدة آمريكا ـ كه سبقت گرفتن حجم 
تلقي كرده است.  را تورم  منابع  بر حجم كاالها و  پول 

وي مي گويد:
به  پول  افتادن  از  بيش  چيزي  تورم  من،  نظر  «به 
دنباِل منابع كمياب11 نيست و اين همان چيزي است كه 

قيمت ها را باال مي برد» (مجلة مرزهاي نو)
خودِ  شده،  ياد  تعريف  در  كه  است  توجه  شايان 

«تورم» با علت و عامِل آن مشتبه و خلط شده است.
به  را  «تورم»  ـ  انگليسي  اقتصاددان  ـ  پِيش12   -5-1
پولي  درآمد  آن،  در  «كه  عنوان وضعي توصيف مي كند 
(والتون،  مي كند»  رشد  مّلي  واقعي  درآمد  از  سريع تر 

1357، ص88)
اين تعريف، ضمن آنكه فاقد قابليت شمول بر همة 
از  ناشي  «تورم  «تورم وارداتي» و  (از جمله  انواع تورم 
فشار هزينه»13) است، بيشتر به بيان علِت تورم (آن هم 
گونه خاصي از تورم) پرداخته است تا به ارائة تعريفي 

جامع و عمومي.
1-6- تعريفي كه تامسون ـ در «فرهنگ بانكدارِي» 

خود ـ ارائه كرده و ترجمة آن بدين شرح است:
رايج  پوِل  حجم  كه  مي افتد  اتفاق  هنگامي  «تورم 
افزايش يابد بدون اينكه، حجم كاالها به همان اندازه 
افزايش يافته باشد؛ و نيز در موردي (روي مي دهد) كه 
پشتوانة  اينكه  بدون  يابد،  افزايش  كاغذي  پول  حجم 
فلزي آن به همان اندازه زياد شده باشد. تورم به شكِل 
تصاعد قيمت ها و كمبود كاالهاي ضروري14 و وسايل 
خريد  قدرت  ايجادِ  معلول  و  مي شود  متجلي  رفاه15 

(Thomson, 1969, see: Inflation) «اضافي است
چنانكه مالحظه مي شود در تعريف طوالني اخير نيز، 
بين خودِ تورم و علت و آثار و تجليات آن خلط شده 
تنها عامِل بروز تورم  به عنوان  و «قدرت خريد اضافي» 
تلقي گرديده است. عالوه براين، محدود كردن تورم به 
كاالهاي ضروري و وسايل رفاه موجه به نظر نمي رسد. 
در ضمن، مقيد كردن انتشار حجم پول كاغذي به پشتوانة 
فلزي نمي تواند در اقتصاد امروز مصداق چنداني داشته 

باشد.
2- تعاريفي كه در آنها «تورم» به عنواِن عدم انطباق و 

نابرابري عرضه و تقاضا تلقي شده است:
استناد  تعاريف  گونه  اين  از  نمونه هايي  به  ذيًال 

مي شود:
2-1- تعريفي كه لِرنر16 ـ اقتصاددان اصًال روسي ـ 

ارائه كرده است:
«تورم عبارت است از زيادي تقاضا نسبت به عرضه» 

(مشكوه، همان مأخذ، ص167)
بررسي هاي  و  آمار  مّلِي  انستيتوي  تعريف   -2-2
بعنوان «يك  را  تورم  (I.N.S.E.E) كه  فرانسه  اقتصادي 
عدم انطباق غيرموقت تقاضاي كل و عرضة كل» تلقي 
 (Grand Larousse Encyclopedique, است.  كرده 

1962, inflation)
شهير  اقتصاددان  پِرو17ـ  فرانسوا  تعريف   -3-2
فرانسوي ـ كه تورم را عبارت از عدم انطباق و نابرابري 
بين دو جريان: يكي جريان تقاضا و ديگري جرياِن عرضة 
كاالها و خدمات مي داند با اين خصوصيت كه اين عدم 
تعادل ابتدا جنبة موضعي و محلي دارد و سپس ممكن 
عبارت  «تورم  وي:  خود  گفتة  به  يابد.  عموميت  است 
پديد  انتقال  ناحية  در  كه  انطباقي  عدم  سيستم  از  است 
آمده يا مستهلك مي شود و يا گسترش مي يابد» (مشكوه، 

همان مأخذ، ص168)
دقيقًا  انتقال»  «ناحية  از  پرو،  منظور  تعريف،  اين  در 
كه  باشد  محدوده اي  وي  مراد  شايد،  نيست.  مشخص 

تورم نخست در آن ظاهر مي شود.
مينارد  جان  كه  دقيق تري  نسبتًا  تعريِف   -4-2
است:  كرده  ارائه  ـ  انگليسي  نامدارِ  كينز18ـ  اقتصاددان 
«تورم ناشي از فزوني تقاضاي قطعي (=مؤثر) در وضع 

اشتغال كامل است». (همان مأخذ)
با  مقايسه  مقام  در  ـ  شده  ذكر  تعريف هاي  گرچه 
تعريف هاي دستة اّولـ  از جامعيت بيشتري برخوردارند، 
با وجود اين نمي توان آنها را فاقد نقص به شمار آورد. 
علِت  نيز،  تعاريف  اين  در  كه  مي رسد  به نظر  چنين 
پيدايش تورم، با خودِ تورم مشتبه شده است؛ زيرا عدم 
انطباق و فزوني جريان تقاضا بر جريان عرضه، در واقع، 
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علِت تورم است نه خودِ آن. عالوه براين، تمام تورم ها، 
ناشي از فزوني تقاضا نسبت به امكانات عرضه19 نيست 
(دو موردِ استثناِي مشخص آن عبارتند از «تورم ناشي از 

افزايش هزينه توليد» و «تورم وارداتي»)
2-5- تعريف زير از اميل ژامـ  اقتصاددان فرانسويـ  
را نيز مي توان از شمار تعاريف وابسته به گروه دوم دانست 
هرچند كه اين تعريف ـ در قياس با چهار تعريف پيش 

گفته ـ از ويژگي و تمايز آشكاري برخوردار است:
«تورم عبارت است از زيادي جريان تقاضاي كاالها 
نسبت به امكانات عرضه درصورتيكه اين زيادي به طوري 
موجب پيدايش جرياِن افزايش غيرقابل بازگشِت قيمت ها 
شود كه جريان مزبور به خودي خود ادامه يابد و منتهي به 
كم شدن تدريجي موجودي ارزي كشور شود» (مشكوه، 

همان مأخذ، ص 167)
فاقد  اميل ژام  تعريف  مي شود  مالحظه  چنانكه 
زيرا  است  سابق الذكر  تعاريف  ضعِف  نقاط  از  بسياري 
و  عرضه  عدم انطباق  بين  رابطة  به  تعريف،  اين  در 
تقاضا و مسألة افزايش قيمتها توجه شده و به بعضي از 
مشخصات اساسي تورمـ  از قبيل خصيصة سير تراكمي و  
خودافزايي قيمتها ـ اشاره گرديده است. با وجود اين، در 
اين تعريف نيز، همانند تعاريف قبلي، علت اصلي تورم، 
كه عبارت از فزوني تقاضا بر عرضه است، با خود تورم 
خلط شده است. زيرا همان طور كه قبًال يادآور شديم ـ 
و در تعريف كينز نيز، مورد تصريح قرار گرفته است ـ 
است  تقاضا  و  تعادِل عرضه  معلوِل عدم  و  نتيجه  تورم 
كشور  ارزي  ذخاير  شدن  كم  اينكه  آن، ضمن  خودِ  نه 
و  آورد  به شمار  تورم  نتايج  و  آثار  از  الزامًا  نمي توان  را 
جريان افزايش قيمتها را نمي توان ضرورتًا برگشت ناپذير 

دانست.
3- تعاريفي كه در آنها تورم با افزايش زياد و مداوم 

قيمت ها مترادف دانسته شده است.
به مراتب،  مذكور  عنوان  مشمول  تعريف هاي  شمارِ 
بيش از تعدادِ تعاريف ديگر است. از اين رو تنها به ذكِر 

اهّم آنها اكتفاء مي شود:
اقتصاددان شهير و نخست وزير  3-1- ريمون بار20- 

اسبق فرانسه ـ كه تعريف زير را ارائه كرده است:
«تورم مـوقعي وجود دارد كه سطح عمومي قيمت ها 
رو  به افزايش مداوم و كم يا بيش سريع است» (مشكوه، 

همان مأخذ، ص 168).
ذكر قيِد «كم يا بيش» در اين تعريف، قابليت شموِل 
(خزنده21،  شّدت  نظر  از  تورم  مختلف  انواع  بر  را  آن 
نيمه شديد22، تازنده23، افسارگسيخته24 و...) ميسر ساخته 

است.
3-2- دكتر ضياءالدين هيئت ـ مؤلف كتاب «تورم 

جهاني» ـ تورم را بدين گونه توصيف مي كند:
تورم عبارت است از «افزايِش مداوم سطح عمومي 

قيمت ها» (هيئت، 1355،ص7)
3-3- دكتر منوچهر كياني ـ اقتصاددان ايراني ـ كه 
از تورم، با عبارت «افزايش غير منطقي و نامعقول سطح 

قيمت ها» تعبير كرده است. (روزنامة كيهان، شمارة ؟)
باشد  ابهام  منشاء  مي تواند  تعريف  اين  در  آنچه 
تعيين و تشخيِص حّد «غير منطقي» و «نامعقوِل» افزايش 

قيمت هاست.
اقتصاددانان  از  ـ  اصل  قديري  باقر  دكتر   -4-3
«صعود  را  تورم  كه  ـ  ايران  در  اقتصاد  شهير  مؤلفان  و 
خودافزاِي قيمت ها» تلقي مي كند. (قديري اصل، 1356، 
نيازمند  گويايي،  عين  در  كه  تعريفي  ش38-37)ـ 

مختصري توضيح و تكميل است.
3-5- دكتر علي طيب نيا ـ مؤلِف كتاب «تئوري هاي 
تورم...ـ كه تورم را با عبارِت «افزايش مداوم در سطح 
عمومي قيمت ها و يا كاهش مستمر قدرت خريد پول» 

توصيف مي كند. (طيب نيا، 1374،ص23)
«فرهنگ  مؤلف  ـ  كيش  صداقت  جمشيد   -6-3
«تورم»  تعريف  مقام  در  كه  ـ  اقتصادي»  اصطالحات 
ناگهاني  افزايش  از  «تورم عبارت است  چنين مي گويد: 
سطح قيمت ها درحاليكه مقدار پول در جريان (اسكناس 
و ودايع25 بانكي) نسبت به كاالها و خدمات موجود زياد 
است و از طرفي اعتماد مردم نسبت به پول كم [است] 
به كاال  تبديل  و مردم كوشش مي كنند كه پول خود را 

نمايند» (صداقت كيش، 1353، ذيِل تورم)
اين  افزايش قيمت ها در  براي  «ناگهاني»  قيد صفت 
تعريف منافي با يكي از لوازم اصلي تورم يعني استمرار 
اعتماد  كاهش  بر  آن  تأكيد  ولي  قيمت هاست  ازدياد 
ـ گرايش آنها به خالصي و گريز از پول26 ـ بمورد  مردم 

است.
توصيفي  «فرهنگ  مؤلف  ـ  گلريز  حسن   -7-3
تورم  ـ  بين المللي»  مالية  و  بانكداري  پول،  اصطالحات 
كاهش  كه موجب  قيمت ها  مداوم و شديد  «افزايش  را 
مستمر قدرت خريد يا ارزش پول مي گردد» تلقي مي كند. 

(Inflation گلريز، 1380، ذيِل)
شامل  جمله  از  و  است  جامعيت  فاقد  تعريف  اين 

تورم خزنده و تورم وارداتي نمي شود.
«فرهنگ  مؤلف  ـ  باغيان  قره  مرتضي  دكتر   -8-3
اقتصاد و بازرگاني» ـ كه در مقام تعريف تورم، به ذكر 
«در دورة  اكتفاء كرده است:  عبارتي بس كوتاه و ساده 
(قره  مي يابد»  كاهش  پول  واقعي  ارزش  قيمتها،  تورمِ 

باغيان، 1376، ذيِل تورم)
براي  «قيمت ها»  دادن  قرار  مضاف  تعريف،  اين  در 
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واژة «تورم» موجه به نظر نمي رسد.
رضا  دكتر  و  آغميوني  نخعي  منيژة  دكتر   -9-3
نجارزاده ـ  مؤلفاِن «واژه هاي كليدِي اقتصادِ خرد و كالن» 
ـ كه در توصيف و تعريف تورم از عبارت زير استفاده 
كرده اند: «تورم يعني افزايش در سطح عمومي قيمت هاي 
يا  (يا سطح عمومي قيمت هاي) همة كاالها و خدمات 
به عبارتي كاهش در قدرت خريد واحد پول» (نخعي، 

نجارزاده، 1382، ذيل تورم)
آنچه در اين تعريف قابل تأمل است ذكر قيد همة 
تورم  محاسبة  در  آنكه  حال  و  است  خدمات  و  كاالها 
افزايش قيمت كاالها و خدمات مصرفي27  فقط  معموالً 

مدنظر است.
نوروزي  عليرضا  و  مريدي  سياوش  دكتر   -10-3
شرح  بدين  را  تورم  كه  ـ  اقتصادي»  «فرهنگ  ـ مؤلفان 

توصيف كرده اند:
باعث  كه  نحوي  به  قيمت ها  مداوم  افزايِش  «فراينِد 
كاهِش قدرت خريد مقدار معيني پول شود» (مريدي و 

نوروزي، 1373، ص 284)
از آنجا كه ِصرِف افزايش قيمت ها، في نفسه به معناي 
عبارِت  ذكر  بنابراين،  است،  پول  خريد  قدرت  كاهش 
«به نحوي كه باعث كاهِش قدرت خريِد مقدار معيني پول 
شود» ضروري به نظر نمي رسد و جنبة حشو دارد. زيرا، 
افزايش قيمتي كه موجب كاهش قدرت خريد پول نشود 

اصوالً قابل تصور نيست.
زبان  به  «اقتصاد  مؤلف  ـ  عسگري زاده  م.   -11-3
ساده»ـ  كه ساده ترين تعريف را دربارة تورم ارائه مي دهد 
اين  از  مردم  عامة  تلقي  معرِف  واقع  در  كه  تعريفي  ـ 

اصطالح است.
واقع  در  قيمت ها،  رفتن  باال  از  است  عبارت  «تورم 

گراني همان تورم است» (عسگري زاده....، ص171)
مؤلفان  ـ  تولكان  هانري  و  ژاكمن  آلكس   -12-3
چنين  تورم  تعريف  مقام  در  كه  ـ  اقتصاد»  علم  «مباني 
تغييرات  از  است  عبارت  «تورم  كرده اند:  اظهارنظر 
همه جانبة قيمت ها در جهت ترقي در مجموعة بازارها» 

(ژاكمن و....1354)
مترجم  و  شهير  اقتصاددان  ـ  فرهنگ  منوچهر  دكتر 
كتاب مزبور ـ در ذيل تعريف ياد شده، متذكر اين نكته 
تغييرات  شده است كه در محاسبة نرخ (نسبت) تورم، 
معموالً  ـ  و...  قرضه،  اوراق  سهام،  بهادار ـ  اوراق  نرخ 

منظور نمي شود.
تعبيرهاي  كاربردِ  نامبرده  بموردِ  تذكر  از  صرف نظر 
«تغييرات همه جانبه» و «مجموعة بازارها» كه در تعريف 
مذكور آمده نيز، محل تأمل و منشاء ابهام است زيرا اوالً 
معلوم نيست كه منظور از كاربردِ صفت «همه جانبه» براي 

نرخ  شد  يادآوري  قبًال  چنانكه  ثانيًا  چيست؟  تغييرات 
كه  است  كاالهاي مصرفي  بازار  به  مربوط  عمومًا  تورم 
جنبة خرده فروشي دارد و قيمت هاي عمده فروشي28 غالبًا 
كاالهاي  همة  براين،  افزون  است.  خارج  آن  شمول  از 
آن  از  نمي گيرند  قرار  آن  مشمول  هم،  بادوام  مصرفي 
جمله است خانه كه فقط مال االجارة آن در محاسبة نرخ 

تورم ملحوظ مي شود.
تعريف ديگري از تورم كه دكتر فرهنگ در مأخذي 
ارائه  (ص399)  اقتصادي  علوم  فشردة  فرهنگ  ديگر: 
شده  ياد  مالحظات  مشموِل  بيش،  و  كم  نيز،  كرده اند 

است.
«تورم فراگردِ افزايش پيوسته و همه جانبة قيمت هاي 
پولي كاالها و خدمات است و يا به معنايي برابر، كاهش 

پيوسته و همه جانبة ارزش پول مي باشد.»
در  قيمت ها  براي  «پولي»  صفِت  قيِد  ضمن،  در 
به  كاال  مبادلة  بودن  منسوخ  به  توجه  با  مذكور  تعريف 

كاال در عصر حاضر ضروري به نظر نمي رسد.
نامدار  اقتصاددان  ـ  پالگريو29  رابرت  سر   -13-3
انگليسي ـ در فرهنگ اقتصادي معروف خود، تعريفي از 
نقل مي شود:  ذيًال  ارائه كرده است كه ترجمة آن  تورم 
«تورم عبارت است از فراينِد افزايش مداوم قيمت ها و يا 

به تعبير معادل آن، فرايند تنزل مداوم ارزش پول».
(Palgrave, 1992, see Inflation) 

3-14- چارلز ولفل30- در «دائرة المعارف بانكداري 
و ماليه» تعريفي را از تورم آورده كه برگردان فارسِي آن 

بدين شرح است:
«وضعيت اقتصادي كه خصيصة آن افزايش قيمت ها 
همزماني  و  موازي  جريان  موجب  افزايش  اين  است. 
همان  به  پول  خريد  قدرت  تنزِل  همان  كه  مي شود 

(Woelfel, 1994, see inflation) «نسبت است
تورم  مذكور،  تعريف  در  مي شود  مالحظه  چنانكه 
بدون  است  تلقي شده  مترادف  قيمتها  افزايش  با  تقريبًا 

اينكه به ويژگيهاي افزايش قيمتها اشاره شده باشد.
«فرهنگ  مؤلفان  ـ  زورچر32  و  اسلوان31   -15-3
اقتصاد»ـ در كتاب خود، تعريفي از تورم ذكر كرده اند كه 
ترجمة آن به شرح زير است: «افزايش نسبتًا ناگهاني33 و 

به نحو نامتناسب34 زيادِ سطح عمومي قيمت ها». 
(Sloan and Zurcher, 1966, see Inflation)

تذكِر دو نكتة اساسي در مورد اين تعريف ضروري 
است:

سطح  افزايش  براي  «ناگهاني»  صفت  ذكر  ـ  يك 
با  نيز يادآور شديم، اصوالً  قبًال  عمومي قيمتها، چنانكه 
ماهيت تورم منافي و مانعة الجمع است. زيرا چنانكه در 
اكثريت قريب به اتفاق تعاريف مربوط به تورم ديده ايم، 
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و  اركان  از  يكي  را  قيمتها  افزايش  تداوم  اقتصاددانان، 
لوازم اصلي تحقق تورم تلقي مي كنند.

افزايش  براي  زياد»  «نامتناسب  صفت  كاربرد  ـ  دو 
قيمتها، ضمن اينكه خود تعبيري مبهم و نامشخص است، 

از جامعيت تعريف مي كاهد.
انگليسي  اقتصاددان  رابينسون35ـ  جووان   -16-3
ارائه  زير  به شرح  تورم  از  بسيار كوتاهي  تعريف  كه  ـ 

مي دهد:
و  نامنظم  زياد،  «افزايش  از  است  عبارت  تورم 

لجام گسيخته قيمت ها» (مشكوة، پيشين، ص 168)
برخي از صاحب نظران تعريف اخيرالذكر را تعريفي 
قابل قبول و جامع مي دانند (همان مأخذ، ص 168) ولي 
نيز به داليل زير، چندان  اين تعريف  اعتقاد نگارنده  به 

جامع و مانع نيست:
افزايش قيمت ها  اين تعريف از عموميت  ـ در  اوالً 
سخني به ميان نيامده است و حال آنكه خصوصيت مزبور 
اگر  زيرا  مي رود  به شمار  تورم  اساسي  عناصر  از  يكي 
يك  به  محدود  فقط  و  نداشته  شيوع  قيمت ها  افزايش 
يا چند كاال و يا خدمت باشد، تورم نمي تواند مصداق 

داشته باشد.
خود  «ادامة  خصيصة  به  مذكور  تعريف  در  ـ  ثانيًا 
افزايش  «برهم افزايي»  و  «خودافزايي»  حالِت  و  به خود» 
توجهي  ـ  است  تورم  عنصر  مهمترين  كه  ـ  قيمت ها 
نشده است. منظور از حالت «خودافزايي» اين است كه 
اگر تورم به حال خود رها شود، يعني براي رفع علل و 
جلوگيري از آن، اقدامات الزم صورت نپذيرد، افزايش 
به نحوي  برعكس،  بلكه  شد؛  نخواهد  متوقف  قيمتها 
روزافزون و با شدتي بيشتر ادامه خواهد يافت. به عبارت 
ديگر، قيمتها، خود موجبات افزايش بيشتر خود را فراهم 
خواهد كرد، و مراد از «برهم افزايي» تسّري افزايش قيمتها 

به يكديگر و بروز يك حالت «مسابقه» بين آنهاست.
و  «زياد»  افزايش  فقط  تعريف،  اين  در  ـ  ثالثًا 
«لجام گسيخته» قيمتها بعنوان تورم تلقي شده و در نتيجه 
برخي از اقسام تورم ـ از جمله «تورم خزنده» و يا «تورم 
نيمه شديد» ـ از شمول آن خارج گرديده است. عالوه 
براين، در كنار هم آوردن صفاِت «زياد» و «لجام گسيخته» 

هم خالي از اشكال نيست.
ايرواني ـ مؤلِف كتاِب  امان اهللا مهاجر  3-17- دكتر 
«مباني سياست اقتصادي» ـ تعريف زير را از تورم ارائه 

داده است:
غير  و  شديد  افزايش  از  است  عبارت  پولي  «تورم 
عادي قيمت ها در يك جامعة اقتصادي. حال اين افزايش 
شديد ممكن است ناشي از گسترش حجم پول باشد و 
ايرواني،  يا سبب و منشاء ديگري داشته باشد» (مهاجر 

1348، ص104)
چنين به نظر مي رسد كه انتقادات وارد بر تعريف خانم 
رابينسون، كم و بيش، در مورد تعريف دكتر ايرواني نيز 
با اين تفاوت كه در تعريف اخير، به جاي  صادق باشد 
از تعبيرهاي «شديد» و  صفات «زياد» و «لجام گسيخته» 
نيستند ـ  مفاهيم چندان مشخصي هم  ـ كه  «غير عادي» 
استفاده شده و ضمِن تعريف تورم، به بيان علل و عوامل 
چندان  كه  كاري  ـ  است  شده  پرداخته  نيز  آن  موجبة 
صورت  جداگانه اي  مبحث  در  غالبًا  و  نيست  معمول 
مي گيرد. عالوه براين، كاربرد صفت «پولي» بعد از تورم 
در آغاز تعريف هم، موجه نيست زيرا ممكن است اين 
منحصراً  و  صرفًا  تورم  مشكل  كه  كند  ايجاد  را  توهم 
يك مشكل ماهيتًا پولي است. همچنين استفاده از صفِت 

«اقتصادي» براي جامعه نيز، ضروري به نظر نمي رسد.
3-18- سيد محمود علويـ  مؤلف كتاب «چهارچوب 
پولي متكي بر هدف گذاري تورم و زمينة اجراي آن در 

ايران» ـ از تورم، تعريف زير را ارائه داده است:
تورم «افزايش مستمر و نامنظم سطح عمومي قيمت ها 

است» (علوي، 1382،ص79)
ممكن  تعريف  اين  در  «نامنظم»  صفت  كاربردِ 
ذكر  از  نويسنده  منظور  كه  شود  ابهام  اين  منشاء  است 
كاالها  قيمت  افزايش  بودن  نامتناسب  آيا  چيست؟  آن 
بودن  نامنظم  يا  و  است  نظر  مورد  مختلف  خدمات  و 

تغييرات متوسط قيمت ها در طول زمان؟
3-19- كِي  وي و اِستريونس در فرهنگ (انگليسي) 
به  «تورم  كرده اند:  تعريف  بدين گونه  را  تورم  خود 
وضعيت اقتصادي اطالق مي شود كه در آن، قيمت ها به 
نسبتي غيرعادي36 افزايش و ارزش پول به همان نسبت 
 (Key V. and Strevens, 1979, see: مي يابد.»  كاهش 

Inflation)
نيز، مالِك تشخيِص «غير عادي» و  اين تعريف  در 

«نامتعارف» بودن افزايش قيمت ها معلوم نيست.
3-20- باالخره  مي رسيم به آخرين تعريف از اين 
گروه كه نگارنده بدان دست يافته است ـ تعريف دكتر 
پايان نامة  در  كه  ـ  ايراني  اقتصاددان  ـ  شاكري  عباس 
ماهيت  بررسي  عنوان  تحت  نامبرده  اقتصاد  دكتراي 
است  عبارت  «تورم  است:  آمده  ايران  اقتصاد  در  تورم 
از افزايش مستمر و همه گير قيمت ها و يا به طور معادل 
(شاكري،  پول»  ارزش  مستمر  كاهش  از  است  عبارت 

1379، ص3)
4ـ تعاريف ديگر

پرداخته  گوناگوني  تعريفهاي  ارائة  به  اينجا  در 
مي شود كه در قالب هيچ يك از گروههاي سه گانة پيش 
گفته نمي گنجد، هر چند كه حاوي عناصري از آنها هم 
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هست:
در  ـ  نيك گهر  عبدالحسين  دكتر  كه  تعريفي   -1-4
آورده  ـ  مالي»  و  بازرگاني  يا  اقتصادي  علوم  «فرهنگ 

است:
تورم عبارت است از «پديدة عمومِي تنش هاِي فعال 
در مجموعة اقتصاديـ  اجتماعي از راه مكانيسم پولي كه 
صفت مشخصة آن ترقي سطح عمومي قيمت ها و كاهش 

ارزش پول است» (نيك گهر، 1369، ذيل تورم)
و  است  بسيار  ابهام  واجد  تعريف  اين  اّول  قسمت 
از عبارِت پر  يا مترجم  معلوم نيست منظور نويسنده و 
آب و تاِب «تعديل تنش هاي فعال در مجموعة اقتصادي 
تورم  اگر  چيست؟  پولي»  مكانيسم  راه  از  اجتماعي!  ـ 
عامل تعديل كنندة تنش هاي فعال در مجموعة اقتصادي 
ـ اجتماعي شمرده شود، بروز آن نمي تواند و نبايد منشاء 
نگراني باشد. اّما قسمت دّوم آن، برعكس، كامًال گويا و 
مبيِّن مفهومي از تورم است كه امروزه مورد قبول اكثريت 

غالب اقتصاددانان قرار دارد.
كرده  ارائه  تورم  از  بورگر  گونتر  كه  تعريفي   -2-4

است:
«تورم يك نوع جنگ داخلي است يعني مبارزه ميان 
مي كنند»  تعيين   را  قيمت ها  و  دستمزدها  كه  طبقاتي 

(مجلة بورس، شمارة 143،ص35)
طبقاتي  و  سياسي  ديدگاه  از  بيشتر  كه  تعريف  اين 
مطرح گرديده، به جاي بياِن ماهيِت اين عارضه به توضيح 
بر توزيع مجدد درآمدها و  تأثير تورم  آثار آن:  از  يكي 
طبقة سودبران  دو  بين  ـ مخصوصًا  جامعه  در  ثروت ها 
مبارزة  انديشة  تعريف،  اين  در  مي پردازد.  ـ  مزدبران  و 
طبقات و گروههاي اجتماعي براي حفظ موقعيت مالي 
خود، و درصورت امكان، كسب ثروت و يا درآمد هرچه 
موجود  وضع  حفظ  الاقل  يا  و  تورم  رهگذرِ  از  بيشتر 
و  دارايي ها  ارزش  كاهش  از  جلوگيري  براي  تالش  و 

قدرت خريد خود، كامًال مطرح است.
جمع بندي و نتيجه گيري

بعد از ارائه، طبقه بندي و نقد اجمالي تعاريف تورم، 
كلي  ارزيابي  و  مقايسه  به  كه  است  آن  هنگام  اكنون 
گروههاي چهارگانة مذكور پرداخته شود باشد كه از اين 

طريق بتوان به تعريفي نسبتًا جامع دست يافت:
شده،  ياد  تعريف هاي  از  بسياري  بين  در  1ـ 
مشابهت  هاي زيادي ـ چه از نظر محتوا و چه از جهت 
نبايد  را  شباهتها  اين  مي شود.  مشاهده  ـ  بيان  نحوة 
عجوالنه بر تقليد صرف و يا اقتباس محض حمل كرد 
بلكه معقول تر و منصفانه تر آن است كه آنها را گونه اي 
«توارد»37 بشمار آورد كه مصاديق آن در علوم مختلف ـ 

و از جمله در دانش اقتصاد38ـ كم نيست.

2- در ميان گروههاي چهارگانه يادشده، تعريفهاي 
«افزايش  را  تورم  عمومًا  كه  ـ  سّوم  گروه  به  وابسته 
عمومي و مستمر قيمت ها» تلقي كرده اند ـ از واقع بيني و 
منطق گرايي بيشتري برخوردار است؛ زيرا كه ارائه كنندگان 
قاطبة  توسط  كه عمًال  را  آنچه  تعاريف كوشيده اند  اين 
تورم شمرده  بعنوان  اقتصادي  كارشناسان  و  متخصصان 

مي شود، در تعريف خود ملحوظ و منظور كنند.
صرف نظر از آنچه گفته شد، ارائه اين گونه تعريف، 
ساير  و  ما  كشور  در  تورم  محاسبة  در  رايج  شيوة  با 
كساني  واقع، همة  در  دارد.  مطابقت  كامًال  نيز  كشورها 
هنگامي  كرده اند،  تعريف  ديگر  به گونه اي  را  تورم  كه 
بعنوان  را  تورم  مي شود،  مطرح  آن  محاسبة  مسأله  كه 
افزايش شاخص عمومي (ميانگين) تغييرات قيمتها تلقي 
مي كنند و از تغييرات آن در طول دورة زمانِي معيني (ماه، 

سال،....) بعنوان «نرخ تورم» تعبير مي نمايند.
با  دقيقًا  نيز،  تورم  از  مردم  عامة  تلقي  براين،  عالوه 

آنچه در گروه سّومِ تعاريف آمده است، تطابق دارد.
موردِ  نكات  اگر  يادشده،  مالحظات  به  توجه  با 
و  گيرد  قرار  مدنظر  تعاريف  سّومِ  گروه  در  اتفاق نظر 
به  بتوان  آيد، شايد  به عمل  آنها  جرح و تعديل هايي در 
زير  شرح  به  جامع  عين حال  در  و  ساده  نسبتًا  تعريفي 

دست يافت:
سريع  بيش  يا  كم  افزايش  از  است  عبارت  «تورم 
سطح متوسط (شاخص) قيمت ها (به ويژه قيمت كاالها 
و خدمات مصرفي39) كه غالبًا حالتي خودافزا و مداوم 

دارد».
بديهي است كه اين تعريف نيز، به نوبة خود، نيازمند 
آگاه  صاحب نظران  و  اقتصاددانان  ويراستاري  و  نقادي 

است.
تورم و گرانفروشي

در پايان اين مقاله، بي مناسبت نيست به تفاوِت مابين 
با هم خلط  «گرانفروشي»40 كه گاهي  «تورم» و  مفاهيم 
و اشتباه مي شوند، اشاره گردد. اين خلط، متأسفانه، در 
بسياري از برنامه هاي به اصطالح «مبارزة با تورم» هم راه 
يافته است تا آنجا كه مجرياِن اين برنامه ها غالبًا مبارزه 
و  جريمه  تعيين  و  گرانفروشان  با  مقابلة  با  را  تورم  با 
مجازات براي آنها مشتبه مي كنند. به ديگر سخن، تورم 
با  مبارزه  و  مي كنند  تلقي  گرانفروشي  بعنوان  صرفًا  را 
گرانفروشان را چاره اصلي و نهايي تورم مي دانند و به 
اين واقعيِت آشكار توجه ندارند كه مقابلة با گرانفروشي 
بيشتر جنبة مقطعي و موضعي و مبارزة با معلول دارد و 
موقوف  تورم  با  مبارزه  در  موفقيت  حصول  آنكه  حال 
با علل و عوامل موجبة تورم  مقابلة ريشه اي  و مرهون 

است.
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متأسفانه، در ادبيات اقتصادي ما به تشخيص و تمييز 
تورم از گرانفروشي توجه شايسته اي مبذول نشده است. 
انتشار  زمينه  اين  در  كه  بررسي هايي  معدود  جملة  از 
يافته، مقالة دكتر منوچهر فرهنگ تحت عنوان «تورم و 
گراني» است كه در آگاهي نامه (نشرية داخلي) انجمن 

اقتصاددانان ايران (شمارة ؟) چاپ شده است.
در اين مقاله، دكتر فرهنگ بين «تورم» و «گراني»41 
تمايز قايل شده است به اين ترتيب كه تورم را معلول 
در  و  دانسته  توليد  عوامل  كمبود  يا  و  توليد  نارسايي 
مقابل، گراني را ناشي از تنگناهاي توزيع و عدم تناسب 

شبكة پخش كاال تصور كرده است.
به نظر  تأمل  قابل  توجيه  اين  نگارنده،  اعتقاد  به 
و  توزيع  شبكة  نارسايي هاي  كه  است  درست  مي رسد. 
حائل شدن واسطه هاي متعدد و زائد بين توليدكننده و 
مصرف كنندة نهايي موجب مي شود كه كاالها و خدمات 
در بسياري از موارد، به بهايي چندين برابر قيمتي كه به 
توليدكننده پرداخت شده است، به خريدار فروخته شود 
ولي اگر مسأله را با دقّت بيشتري تحليل كنيم، درمي يابيم 
كاالها  توزيع  به  مربوط  تنگناهاي  و  نارسايي ها  اين  كه 
از  و  تورم  موجبات  از  خود  امر،  واقع  در  خدمات،  و 
همين  به  و  مي آيند  بشمار  آن  ساختاري  عوامل  شمار 
مناسبت، اين گونه تورم ها را بايد از مصاديق «تورم ناشي 

از تنگناها»42 و يا «تورم ساختاري»43 بشمار آورد.
مفاهيمي  گرانفروشي  و  تورم  اينكه  در  هرحال،  به 
نمي توان  ترديدي  «مرتبط»اند،  الاقل  يا  و  «متداخل» 
و  قطعي  مرز  ترسيم  مناسبت،  به همين  رواداشت. 
نگارنده،  اينجا،  در  نيست.  آسان  دو  اين  بين  مشخصي 
ارائه بعضي مالحظات كلي  به  باب،  فتح  باب  از  صرفًا 
دربارة وجوه افتراق (و احيانًا تشابه) تورم و گرانفروشي 
كامًال  جنبة  مالحظات  اين  كه  است  بديهي  مي پردازد. 
مقدماتي دارد و نيازمند نقد و اصالح و تكميل از جانب 

استادان ارجمند و صاحبنظران آگاه است:
متنوع  و  متعدد  عوامل  و  علل  معلول  تورم   -1
فروشنده  ارادة  و  تصميم  از  و صرفنظر  است  اقتصادي 
و يا عرضه كننده، پديد مي آيد و حال آنكه گرانفروشي 
بيشتر معلول ارادة فروشنده و روحية سودجويي و احيانًا 
حرص و طمع اوست كه در بسياري از موارد با استفاده 
از امتيازاتي نظير موقعيت مكاني مناسب، ُحسن شهرت 
از  بخواهيم  اگر  مي گيرد.  صورت  آن  امثال  و  سابقه  و 
تورم  بگيريم،  كمك  زبان  دستور  در  رايج  اصطالحات 
حالِت الزم44ِ فعل يعني (گران شدن) است كه به صورت 
قهري و فارغ از تصميم عرضه كننده يا فروشنده ايجاد 
(يعني  متعدي45  جنبة  گرانفروشي  مقابل،  در  مي شود. 

گران كردن) دارد و بنا به ارادة وي صورت مي گيرد.

2- تورم، چنانكه گفتيم، جنبة عمومي دارد و منحصر 
به كاالها و خدماِت خاص و فروشندگاِن معيني نيست و 
حال آنكه گرانفروشي عمومًا جنبة مقطعي و موضعي46 
دارد و غالبًا از جانب عرضه كننده و فروشندة خاص و 
يا گروهي از فروشندگان و يا در مورد كاالهاي معيني 
خود  خاص  مشتريان  و  خريداران  كه  مي يابد  مصداق 
حمل  غالبًا  گرانفروشي،  مناسبت،  همين  به  دارند.  را 
آنكه  بي انصافي فروشنده مي شود و حال  بر اجحاف و 
متوجه  كمتر  تورم،  از  ناشي  قيمت  افزايش  مسئوليِت 

فروشنده يا فروشندگان مي گردد.
3- گرانفروشي ممكن است، به رغِم تورم، و حتا در 

دوران ركود و كسادي كاالها صورت گيرد.
و  باشد  گرانفروشي  زمينه ساز  مي تواند  تورم   -4
هم  گرانفروشي  مقابل،  در  گيرد.  قرار  آن  دستاويز  يا 

مي تواند، به تشديد و تسريع تورم كمك كند.

يادداشتها
1. در زبان آلماني هم، به تورم Inflation، به ايتاليايي 
 Inflatie Inflacion و در هلندي  اسپانيايي  Inflazione، در 

(Ricci, 1960.p.102) .اطالق مي شود
2. Gold Standard
3. Great Depression
4. Coined money
5. Notes

 "Sight ديدارِي  «سپرده هاي  اقتصادي،  اصطالح  در   .6
جاري)  حساب هاي  موجودي   =)  (Demand) deposits
و  نقل  و  دريافت  وسيلة  همچنين  و  بانك ها  نزد  اشخاص 
انتقال اين سپرده ها از قبيل چك و.... را پول تحريري (يا ثبتي 

يا بانكي) مي نامند.
به  نسبت  را  در گردش  پول  تغييرات حجم  بودِن  معلول   .7
تغييرات قيمت ها مي توان بدين گونه توجيه كرد كه بدواً بر اثر 
افزايش مي يابد و متعاقب  عواملي خاص، درآمدهاي جامعه 
آن، ميزان تقاضا براي كاالها و خدمات باال مي رود كه اين امر 
سبب ترقي قيمت ها مي شود. سرانجام، مقامات پولي ناگزير 
با  جامعه  در  موجود  پول  حجم  هماهنگي  براي  مي شوند 
قيمت هاي افزايش يافته و تأمين وسايل پرداخت كافي جهت 
بيفزايند.  گردش  در  پول  حجم  به  مردم  دادوستدهاي  انجام 
كمبود شديد نقدينه و افزايش شديد نرخ بهره ـ كه در بعضي 
تورم هاي شديد و از جمله در تورم 1923 آلمان مشاهده شده 

است ـ دليل و شاهد ديگري بر اين مدعاست.
فيلسوف  ـ  سقراط  خردمندانة  اين سخن  تعريف،  هنگام   .8
كه  مي شود  ذهن  به  متبادر  بي اختيار،  ـ  باستان  يونان  سترگ 

«دشوارترين كار در علم، تعريف كردن است.»
9. نظريه مقداري پول (Quantity Theory of money) مدعي 
تغييرات  و  در گردش  پول  تغييرات حجم  بين  كه  است  آن 
به ديگر  دارد.  متناسب وجود  رابطة مستقيم و  قيمتها،  سطح 
سخن، طرفداران اين نظريه، تغييرات حجم پول در گردش را 
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علت و تغييرات حاصل در قيمتها را معلول و تابع مستقيم و 
متناسِب آن تلقي مي كنند. (براي توضيحات بيشتر ← دكتر 
چاپ  پيام،  انتشارات  بانك،  و  پول  حقيقي،  زندي  منوچهر 
پول  اصل،  قديري  باقر  دكتر  نيز  و  بعد  به   162 ص  سّوم، 
ص  از  تهران  دانشگاه  انتشارات   ،1364 پولي)،  (نظريه هاي 

43 به بعد)
10. Imported inflation

11. اين تعبير در زبان انگليسي به شكل زير بيان مي شود:
Too much money chasing too little goods 
12. Paish
13. Cost-push-inflation
14. Necessaries
15. Comforts
16. Lerner,A
17. Francois Perroux
18. John Maynard Keynes
19. Demand-pull-inflation
20. Raymond Bar
21. Creeping inflation
 22. Trotting inflation

(Trot= حركت اسب با سرعت متوسط، يورتمه رفتن)
23. Galloping inflation
24. Runaway inflation (=Hyper inflation)

(Deposits) .25. (جمع وديعه)، سپرده ها
26. منظور، تمايل شديد و همراه با هراس مردم براي تبديل 
هر چه سريعتر پول به كاالست كه در اصطالح اقتصادي، از 

آن با تعبيِر پول سوزاننده Hot money تعبير مي شود.
27. Consumer goods and services
28. Wholesale Prices
29. Sir Robert Palgrave
30. Charlse Woelfel
31. H. Sloan
32. A. Zurcher
33. Sudden
34. Disproportionate
35. Joan Robinson
36. Abnormal rate

37. منظور از اصطالح «توارد»، خطور يك نظريه، انديشه يا 
يا  و  دانشمند، صاحبنظر  چند  يا  دو  ذهن  به  واحد  مضمون 
شاعر است بدون اينكه از كار هم آگاهي داشته باشند. (← 

«فرهنگ معين و «لغت نامة دهخدا» ذيِل «توارد»)
اقتصاد،  علم  در  «توارد»  بارزِ  مصاديق  و  موارد  از  يكي   .38
خطورِ انديشة «مطلوبيت نهايي» به ذهن سه تن از اقتصاددانان 
برجسته: كارل منگر (Carl Menger) اتريشي (1840-192)، 
انگليسي (1882-1835) و   (Stanley Jevons) استانلي جونز 
لئون والراس (Leon Walras) فرانسوي (1910-1834) است 
به  ـ  يكديگر  از  بي خبر  و  در حوالي سال 1870ـ مستقل  كه 
(فرهنگ،  پرداختند.  نهايي»  مطلوبيت  نظرية  بسِط  و  شرح 

1371، ذيل اسامي اقتصاددانان مذكور)
در مورد نظريه هاي اقتباس شده از ديگران نيز، ذكر شاهد مثالي 
نامرئي  «دست  انديشة  بارز،  بسيار  نمونة  نيست:  بي مناسبت 
(invisible hand)» آدام اسميت (Adam Smith) است كه به 
 (Guiding راهنما  «دست  انديشة  از  يقين،  به  قريب  احتمال 

(hand»ِي فرانسيس هوجسون (Francis Hutcheson)ـ استادِ 
اسميت ـ الهام گرفته شده است. (تفضلي، 1355، ص 74)

تورم  اقتصادي،  اصطالح  در  كه  است  توجه  شايان   .39
در  مصرفي  خدمات  و  كاالها  قيمت  ازدياد  به  علي االصول 
سطح خرده فروشي (Retail) ـ بويژه در نقاط شهري ـ اطالق 
افزايِش حاصل در شاخص قيمتهاي  با محاسبة  و شدِت آن 
 (Consumers Prices Index = C.P.I) مصرفي  كاالهاي 

اندازه گيري مي شود.
سطح  در  مصرفي  كاالهاي  قيمتهاي  كه  است  بديهي 
خرده فروشي، با قيمتهاي عمده فروشي و نيز با قيمتهاي كاالها 
اغلب  اين رو، در  از  دارد.  نزديكي  ارتباط  توليدكنندگان،  نزد 
ديگر:  شاخص  دو  اقتصادي،  آمارهاي  به  مربوط  نشريات 
 Wholesale Prices Index عمده فروشي  قيمتهاي  شاخص 
 Producer Prices توليدكننده  قيمتهاي  شاخص  و   = (WPI)

Index (=PPI)  هم  ارائه مي شود.
40. در فرهنگهاي فارسي ـ انگليسي، براي واژة «گرانفروشي» 
جمله  آن  از  است  شده  ارائه  متعددي  انگليسي  معادلهاي 
fleecing (← فرهنگ فشردة  extortion, over-charging و 
به نظر  ولي   (1976 اميركبير،  آريان پور،  انگليسي  به  فارسي 

مي رسد كه over-pricing معادل دقيق تري باشد.
41. احتمال بسيار مي رود كه منظور دكتر فرهنگ از «گراني»، 
«گرانفروشي» است و حال آنكه گراني، همان طور كه در يكي 
از تعريفهاي پيش گفته ذكر شد، چيزي جز تورم ـ منتها به 

زبان و تعبير عامة مردم ـ نيست.
42. Bottleneck inflation
43. Structural inflation
44. Intransitive
45. Transitive

محالت  در  قيمتها  فاحش  تفاوت  آن،  مثاِل  بهترين   .46
اعيان نشين و فقيرنشين است.
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دكتر هادي صالحي اصفهانيـ  استاد اقتصاد دانشگاه ايلي نويز
ترجمه: دكتر علي سرزعيم

1. مقدمه
 (resource product) بسياري از دولتها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم قيمت فرآورده هاي ناشي از منابع طبيعي
كنترلها  اين  مي روند،  بشمار  تجاري  كاالهاي  محصوالت  اين  اينكه  باوجود  مي كنند.  كنترل  را  آب  و  انرژي  نظير 
موجب تفاوتهاي چشمگير در قيمت داخلي اين محصوالت در ميان كشورهاي مختلف گرديده است. قيمت بنزين 
نمونه خوبي از اين مسئله است. براساس داده هاي بانك جهاني قيمت خرده فروشي بنزين سوپر در سال 1998 بين 
0/01و 1/36 دالر در هر ليتر متغير بوده است. اين تفاوت فاحش نشان دهنده وجود سوبسيد زياد در مورد بنزين 
در كشورهايي كه در يك سمت طيف قرار دارند و احتماالً ماليات در كشورهايي كه در سمت ديگر طيف حاضرند 
مي باشد. بعنوان مثال، اگر ميانگين قيمت جهاني بنزين را بعنوان هزينه فرصت آن قلمداد كنيم، وجود تفاوت فاحش 
در قيمت بنزين در جهان نشاندهنده سوبسيد زياد حدود 5 درصد توليد ناخالص ملي در كشورهايي چون ايران، 
 (cote d'Ivoire) يمن و مالياتي در حد 2 تا 3 درصد توليد ناخالص ملي در كشورهايي چون آلباني و ساحل عاج
است. اين تفاوت زياد و بازتوزيع وسيع از طريق يك كاال پديده اي مختص كشورهاي درحال توسعه نيست. مشابه 
همين محاسبات وجود سوبسيدي در حد 1 درصد توليد ناخالص ملي در كشور آمريكا را نشان مي دهد درحاليكه 

اقتصاد سياسي قيمت گذاري منابع طبيعي 
با تكيه بر شواهدي از بازار محصوالت سوختي

چكيده
اين مقاله نشان مي دهد كه توسعه نهادي اثرات يكساني بر كارايي (efficiency) سياستگذاري اقتصادي ندارد. 
اين مقاله مدل و شواهدي از قيمت گذاري سوخت در كشورهاي مختلف عرضه مي كند تا نشان دهد كه بهبود 
در حاكميت قانون و دموكراسي مي تواند ابتدائًا توده مردم را قادر سازد تا سهمشان را از رانتهاي موجود در 
اقتصاد افزايش دهند. اين امر از طريق سياستهاي مختل كننده بازار (distortionary policies) كه رانتهاي كااليي 
(In kind) را به مردم منتقل كرده و دسترسي سياستمداران به اين رانتها را براي استفاده شخصي محدود مي كند 
 (check and ميسر مي شود. در مرحله بعد، وقتي عرصه سياست رقابتي شده و مكانيزمهاي ارزيابي و تعديل
(balance قويتر مي شود، توده مردم از اينكه از منافع ناشي از درآمد دولت بهره مند خواهند شد مطمئن شده 
و خواستار سياستهاي اقتصادي كارآمدتري مي شوند. به نظر مي رسد كه اندازه اين اثر قابل توجه است و فايده 
(gain) طرحهاي نهادي و سياستي كه بتواند معضل التزام  (commitment problem)دولت به مردم را حل كند 
مي تواند بسيار بزرگ و قابل توجه باشد. بررسي آماري چشم اندازهاي جديدي در مورد عوامل تأثيرگذار در 
قيمت سوخت عرضه مي كنند. فزون بر آن چشم اندازي كه در اينجا ترسيم مي شود تبيين هايي براي پديده هايي 
چون همبستگي ميان گسترش دموكراسي و تكثير سياستهاي مختل كننده بازار در كشورهاي درحال توسعه در 

چند دهه گذشته ارائه مي كند.
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در اروپا معادل 1 تا 2درصد توليد ناخالص داخلي از محل ماليات بر سوخت فراهم مي شود. البته با تغيير قيمت پايه، 
محاسبات تغيير خواهد كرد و در آنچه ماليات يا سوبسيد خوانده مي شود تفاوتهايي ايجاد خواهد شد اّما روند كلي 

حاكم بر تفاوت ميان كشورها را منتفي نمي سازد.
بررسي هاي آماري در مورد عوامل تأثيرگذار نشان دهنده آن است كه ميزان بهره مندي از مواهب طبيعي مي تواند 
يكي از عوامل مؤثر در قيمت گذاري داخلي اين منابع باشد. بعنوان مثال، ميانگين وزني قيمت بنزين در كشورهاي 
عضو اوپك 14 سنت در هر ليتر است درحاليكه همين  امر در بقيه كشورهاي دنيا 51 سنت مي باشد. يك دليل اين 
تفاوت مي تواند ناشي از هزينه جابجايي و يا محدوديتهاي اوپك باشد كه فاصله اي ميان قيمت آن در بازار خارج و 
هزينه فرصت آن در داخل ايجاد كرده است. همين مسئله را مي توان در مورد برخي منابع طبيعي ديگر نيز تا حدودي 
مطرح كرد. با اين حال، نگاهي دقيقتر مؤيد آن است كه عرضه و هزينه جابجايي توضيح دهنده همه داستان نيست. 

جدول١- قيمت سوخت، ميزان توليد و سوبسيد پنهان در كشورهاي برخوردار از نفت، ١٩٩٨
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بعنوان مثال به قيمت سوخت در كشورهاي عضو اوپك توجه كنيد. همانگونه كه جدول شماره 1 نشان مي دهد، 
تفاوتهاي زيادي ميان كشورهاي عضو اوپك وجود دارد كه ربطي به مسئله عرضه نفت توسط آنها ندارد. بعنوان مثال، 
توليد نفت ايران نسبت به ابعاد جمعيت و بخش غيرنفتي اقتصاد بسيار شبيه به الجزاير است اّما قيمت سوخت در 
ايران يك ششم قيمت سوخت در الجزاير است. حتّا در مقايسه با كشورهايي چون عمان، قطر، امارات عربي متحده و 
عربستان سعودي كه نفت زيادتري توليد مي كنند، قيمت سوخت در ايران چيزي بين يك سوم تا يك ششم آنهاست. 
همين مسئله در مورد اعضاي اصلي صادركننده نفت غير اوپك نيز صادق است كه در پايين جدول شماره 1 آمده 
است. اين كشورها به طور متوسط قيمت پايين تري را نسبت به متوسط جهاني بابت مصرف سوخت از شهروندان 
خود طلب مي كنند اّما در بين خود آنها نيز تفاوتهاي زيادي وجود دارد. درحاليكه برخي از آنها سوخت را بسيار ارزان  
قيمت گذاري كرده اند، برخي ديگر قيمت داخلي سوخت را خيلي باال تعيين كرده اند كه از اين دسته مي توان به طور 
مشخص به كشورهاي اروپايي و آفريقايي نظير كنگو، گابن، دانمارك، نروژ و انگليس اشاره كرد. اگر از كشورهاي 
و  داخلي سوخت  قيمت  ميان   (correlation) همربطي  كنيم،  نظر  كشورها  همه  به  و  رويم  فراتر  نفت  توليدكننده 
سرانه توليد نفت چيزي در حدود 0/26 خواهد بود. اگر به جاي توليد سرانه، كل توليد را درنظر بگيريم، اين ميزان 
همبستگي به 0/14 تقليل مي يابد. آشكار است كه مسائلي چون عرضه و تقاضا و سهميه اوپك مي تواند مؤثر باشد اّما 

به توجيهات پيچيده تري براي تبيين تفاوتهاي موجود ميان قيمت سوخت در كشورهاي مختلف نياز است.
ادبيات موجود در مورد بازتوزيع درآمد ايده هاي جالب زيادي را در اختيار مي گذارد كه مي تواند توضيح دهد 
چرا دولتها شيوه هاي ناكارآمدي براي انتقال رانت به گروههاي ذينفع را انتخاب مي كنند. يك خط تحقيق بر روي 
تابع رفاه اجتماعي موزون  اين مدلها، دولتها  براساس  (normative models) متمركز شده است.  مدلهاي هنجاري 
(weighted social welfare function) را حداكثر مي كنند. اشكال اين مدلها اين است كه اطالعات كمي در مورد 
افراد دارند. براساس اين تحقيقات، انتقال منابع عمومي از طريق كاالها مي تواند از طريق تغيير الگوي مصرف و يا 
انتخاب خود(self selection) تخصيص را بهبود بخشد. (از ميان تحقيقات موجود در اين زمينه نگاه كنيد به ملتزر 
و ريچارد (Meltzer and Richard) 1985 گونزري و رابرتز، (Guensnerie and Roberts) 1984، بيسلي و كوت 
(Besley and Coat) 1991، كرمر و گهواري، (Cremer and Gahvari) 1997). مبتني بر همين استدالالت، رودريك 
(1986)، ويلسون (1990) و بكر و موليگان (1998) پيشنهاد كرده اند كه دولتها شايد استفاده از روشهاي ناكارآمد 
انتقال منابع عمومي را براي مواجهه با اختالالت درونزا (endogenous distortion) مفيد تشخيص داده باشند. با 
اينكه اين نتايج برگرفته از مدلهاي هنجاري هستند، مي  توان آنها را از مدلهاي اثباتي اقتصاد سياسي نيز بدست آورد. 
در اين مدلها رأي دهندگان و نيروهاي سياسي مي خواهند بازتوزيع درآمد انجام دهند درعين حال تالش مي كنند تا از 
حذف رفاه(deadweight loss) خودداري كنند (بلومكويست و كريسچيانسن، 1999). اين امر مدلهاي هنجاري را در 
تبيين  اقسام بازتوزيعها خصوصًا در مورد كاالهايي كه نقش مكمل براي عرضه نيروي كار ايفا مي كنند و يا نيازهاي 
عمومي را برآورده مي سازند، توانمند مي گرداند. در اين مورد آخر رأي دهندگان تمايل دارند اين كاالها بيشتر نصيب 
اقشار و گروههاي ضعيف جامعه گردد. اين رويكرد را مي توان درحالتي بكار برد كه سياستها بعنوان راه حلي براي 
اثرات بيروني آن هم در شرايطي كه اطالعات ناكاملي پيرامون افراد درگير در مسئله وجود دارد، استفاده مي شود.با 
همه اين احوال، هر كدام از اين اثرات را به سختي مي توان در مسئله فرآورده هاي سوختي نظير بنزين مشاهده كرد. 
شايد تنها بتوان به اثرات بيروني فرآورده هاي سوختي در زمينه آاليندگي محيط زيست اشاره كرد كه براي رفع آن 
از ماليات اصالح كننده استفاده مي كنند. در واقع علت اينكه در برخي كشورها قيمت سوخت بسيار باال تعيين شده، 
همين مالحظه بوده است. اّما چرا چنين دغدغه اي در كشورهايي كه قيمت سوخت را پايين مي گذارند مطرح نشده 

است؟
در رويكرد اثباتي يا ادبيات اقتصاد سياسي، دو خط فكري ديگر گسترش يافته است. يك خط تحقيق از خالل 
مباحثاتي كه ميان دو مكتب فكري شيكاگو و ويرجينيا در عرصه اقتصاد سياسي در گرفت ظاهر شد كه عمدتًا به 
 (stigler) ،اين سؤال مي پردازد آيا رقابت سياسي مي تواند شيوه هاي ناكارآمد بازتوزيع درآمد را منتفي سازد. (استيگلر
 (1995) (Coate and Morris) 1983) كوت و موريس (Tullock) ،1983 و 1985، تولوك (Becker) ،1971، بكر
مروري تحسين برانگيز بر اين ادبيات انجام داده اند و نشان داده اند كه انتقال درآمد به شكل ناكارآمد وقتي اتفاق 
مي افتد كه توده مردم اطالعات كافي در مورد سياستمداران و پروژه هايي كه آنها با پول مردم انجام مي دهند، نداشته 
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باشند. استدالل آنها اين است كه در چنين شرايطي سياستمداران مي توانند از طريق پروژه هاي عمومي ناكارا، انتقال 
درآمد به نفع گروههاي ذينفع انجام دهند. عموم مردم خواستار رفع ناكارايي ها هستند اّما دو نوع فقدان اطالعات 
يادشده مانع از ظاهر شدن مكانيزمهايي مي شود كه انتقال درآمد به گروههاي ذينفع از خالل مكانيزمهاي مستقيم و 

كارآمد انجام شود.
خط ديگر تحقيق در عرصه اقتصاد سياسي به بررسي اثرات بيروني شيوه هاي ناكارآمد بازتوزيع منابع عمومي 
به گروههاي ذينفع مي پردازد. در اين مسير تحقيق، بحث آن است كه البي ها ممكن است برخي شيوه هاي بازتوزيع 
را به شيوه هاي ديگر ترجيح دهند زيرا اين شيوه ها دولتها را به سياستها به نحو قويتري متعهد مي گرداند و يا اين 
شيوه ها به گروههاي ذينفع كمك مي كنند تا مسائل رفتار جمعي را به نحو بهتري حل وفصل نمايند. بعنوان مثال، 
ناگنت (Nugent) (1989)، مثالي از توليدكنندگان تونسي عرضه كرده است كه در آن اين افراد به جاي شيوه هاي 
كارآمد تعرفه گذاري، براي سهميه بندي البي مي كنند چرا كه با اين روش به نحو بهتري مي توانند توزيع منافع را كنترل 
نمايند. آسمقلو و رابينسون (2000) با توسعه مدلي كه در آن گروههاي ذينفع مي توانند نفوذ سياسي و اطمينانشان از 
تداوم سياستهاي مطلوب را با گسترش اعضا افزايش دهند، شكل صريحي به مسئله تعهد دولت به سياستها بخشيدند. 
در اين چارچوب، طرفداران اين سياست خواستار شكلي از بازتوزيع مي شوند كه مردم را به سمت مشاغلي سوق 
مي دهد كه از لحاظ اقتصادي ناكارا است. بعنوان مثال، عاملين اقتصادي در يك صنعت رو به افول ممكن است براي 
كسب حمايت دولت، سياستهايي را اتخاذ كنند كه افراد زيادي را به اين صنعت جذب كند و به اين ترتيب وزن و 

قدرت سياسي صنعت را حفظ نمايند.
اين حالت يك تعادل اقتصاد سياسي با تخصيص نيروي انساني كمتر از مقدار بهينه ايجاد مي كند. با اين حال، 
اين مدل لزومًا بازتوزيع از طريق قيمت گذاري پايين يا انتقال هاي درآمد از طريق كاال را مدنظر قرار نمي دهد زيرا 
پرداخت نقدي به افراد موجود (entrants) همين كار را انجام مي دهد. اين مدل همچنين فرض مي كند كه گروهها 
اگر اعضايشان در همان خط فعاليت قرار داشته باشند مي توانند مؤثر باشند. اگر اين فرض رها شود و افرادي از 
بخشهاي مختلف اقتصاد با هم جمع شوند تا براي كسب برخي منافع دولت را تحت فشار قرار دهند، آنها قاعدتًا 
شيوه پرداخت نقدي را ترجيح مي دهند كه اين شيوه البته ناكارايي تخصيصي ايجاد نمي كند. علل بازتوزيع درآمد 
آن هم به شكل ناكارا كه در ادبيات اقتصاد سياسي به آن اشاره شد، بي ترديد پرتوي به اشكال مختلف انتقال منابع 
از طريق  انتقال درآمد  براي توضيح  ادبيات  اين  به نظر مي رسد كه  اّما چنين  به گروههاي ذينفع مي افكند.  عمومي 
قيمت گذاري منابع طبيعي ناكافي است. محصوالت منابع طبيعي معموالً توسط بخشهاي بزرگي از جامعه مصرف 
مي شود. در نتيجه، بسيار بعيد است كه بكارگيري شيوه هاي ناكارآمد (انتقال منابع عمومي) ناشي از تالشهايي در 
جهت پنهان كردن اين انتقال و يا در جهت ايجاد يك گروه كوچك باشد. در واقع، روشهاي جايگزين براي پرداخت 
نقدي در مقايسه با سوبسيد وسيعًا مورد بحث قرار گرفته و مشخص شده كه دولتها درحالتي كه پرداخت نقدي 
باشد بيش از توده جامعه منتفع مي شوند. در حقيقت، در برخي موارد برخي تالشها براي انتقال به حالت پرداخت 
نقدي موجب واكنشهاي شديد توده مردم در صندوقهاي رأي و يا حتّا در خيابانها شده است. (همانطور كه در اردن 
در سال 1996 رخ داد). حتّا اگر فردي مدلهاي موجود پرداختهاي ناكارا را بعنوان توصيفي براي قيمت گذاري منابع 
بپذيرد، چالش اصلي يعني استفاده از آنها براي تبيين تفاوتهاي قابل توجه سياستگذاري در كشورهاي مختلف باقي 
مي ماند. چرا مصرف كنندگان انرژي در خاورميانه، آسياي مركزي و ديگر كشورهاي بهره مند از منابع نفت به دنبال آن 
هستند كه بازتوزيع از طريق قيمتهاي پايين سوخت انجام شود درحاليكه كشورهاي مشابه آنها در آفريقا يا اروپا به 
گزينه قيمت گذاري باال براي سوخت رسيده اند؟ آيا عرصه سياست در اروپا و آفريقا عدم تقارن اطالعاتي كمتري در 
رابطه با دولت نسبت به ديگر كشورهاي جهان دارد؟ به نظر نمي رسد يافتن متغيرهايي براي مدلهاي موجود به منظور 

توضيح اين پديده كار آساني باشد.
اّما  عظيم  انتقال  براي  تبييني  حاكم  سياستمداران  كنترل  در  مردم  توده  محدود  قدرت  براساس  مقاله،  اين  در 
ناكارآمد منابع عمومي عرضه خواهد شد. وقتي منابعي در اختيار دولت قرار دارد، مردم نگران اين هستند كه مبادا 
سياستمداران اين منابع را در جهت منافع خود صرف كنند و آنرا در سطح وسيعي ميان مردم توزيع نكنند. وقتي 
سياستمداران دستاني باز براي تخصيص منابع داشته باشند و دغدغه اي نسبت به واكنش توده مردم در انتخابات و 
يا تظاهرات خياباني آنها نداشته باشند، به سادگي منابع عمومي را براي خود برداشته و بخش كمي از آن را ميان 
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مردم توزيع مي كنند. بعنوان مثال، اگر دولتي نفت توليد كند، پول زيادي بابت قيمت باالي سوخت بدست خواهد 
آورد و سياستمداران حاكم مي توانند اين منابع را در راستاي نفع شخصي خود بكار گيرند. شايد بتوان گفت كه اين 
وضعيت در آفريقا حاكم است. در سمت ديگر طيف، در كشورهايي كه مكانيزمهاي ارزيابي و تعديل به قوت وجود 
دارد و انتخاباتي رقابتي برگزار مي شود كه از طريق آن مردم مي توانند به آساني سياستمداران بدكار را تنبيه كنند، 
سياستمداران نمي توانند بخش اعظم منابع عمومي را نابجا مصرف كنند. مردم با اطمينان از اينكه پول زيادي جمع 
خواهد شد، به طور طبيعي شيوه هاي انتقال درآمد و قيمت گذاري كارا را ترجيح مي دهند كه مي تواند به شكل كاهش 
ماليات و يا افزايش ارائه كاالهاي عمومي باشد. اين وضعيت در كشورهاي توسعه يافته حاكم است چرا كه در اين 

كشورها قيمتهاي باال براي قيمت سوخت توسط مردم تحمل مي شود و حتّا مورد حمايت مردم قرار مي گيرد.
نهادي قرار  به توسعه يافتگي  مياني طيف مربوط  ناكارآمد عمدتًا در حالتهاي  پرداختهاي وسيع و در عين حال 
مي گيرد. مردم تاحدي قدرت آنرا دارند كه خواستار توزيع بخشي از درآمد دولت شوند و مي دانند كه مابقي توسط 
سياستمداران حاكم به يغما خواهد رفت. در اين حالت، استراتژي بهينه براي عموم مردم اين خواهد بود كه قبل از 
اينكه به شكل پول در اختيار دولتمردان قرار گيرد، سهم خود را از اين منابع و رانتها به شكل پرداختهاي جنسي و 
كااليي بدست آورند. بعنوان مثال در بازار نفت، اين مسئله مي تواند خود را به شكل تقاضاي قيمت پايين سوخت و 
واكنش شديد به افزايش آن نشان دهد تا سياستمداران نتوانند قيمتهاي بااليي براي سوخت طلب كنند و منابع زيادي 
از اين حيث براي خود فراهم سازند چرا كه در اين صورت فرصتي براي سوءاستفاده سياستمداران به وجود مي آيد. 
مضافًا بايد توجه داشت كه مكانيزمهاي موجود براي تنبيه سياستمداراني كه چنين تخلفاتي را انجام دهند از طريق 

انتخابات ناكامل است لذا اصالح اين وضعيت بسيار دشوار خواهد بود.
اين منابع بيشتر باشد، توده مردم تالش  اندازه منابع به شكل جالبي اهميت مي يابد. هرچه  در چنين شرايطي 
بيشتري را معطوف آن خواهند كرد كه پرداختهاي كااليي بيشتري را دريافت كنند و سهم كمي را براي سياستمداران 
باقي گذارند. نفع سياستمداران در اين است كه مخالفت توده مردم را با شريك كردن آنها در اين منبع كاهش دهند 
و از دستيابي به مابقي اين كيك بزرگ اطمينان يابند. بعنوان مثال در بازار نفت، اين به آن معني است كه هرچه 
درآمد موجود نفت بزرگتر باشد، قيمتهاي سوخت پايين تر خواهد بود. حتّا وقتي كه داد وستد نفت بدون هزينه باشد 
و هيچ انحصاري در بازار خريد و يا فروش وجود نداشته باشد نيز اين وضعيت صادق است. به اين دليل اين اثر 
ظاهر مي شود كه وقتي كنترل آنها بر سياستمداران ضعيف است (اما صفر هم نيست)، پايين آوردن قيمت بهترين راه 
پيش روي مردم است تا بتوانند سهمي از اين منابع بدست آورند. چنين ترتيباتي بسيار نزديك به تجربه كشورهاي 

خاورميانه و شمال آفريقا است كه از نظر سياسي تا حدودي توسعه يافته اند.
مباحث گفته شده (در ادامه نيز دقيقتر بيان خواهد شد) مويد آن است كه به دليل كنترل محدود سياستمداران 
بر  نظارت  براي  مردم  توده  نهادي  قابليتهاي  و  توزيع  كارايي  ميان  شكل   U رابطه اي  مي توان  مردم،  توده  توسط 
سياستمداران و تنبيه آنان فرض كرد. اين چشم انداز همچنين مبين آن است كه ميزان پرداختهاي ناكارآمد به اندازه 
منابع در اختيار دولتها بستگي خواهد داشت. اين مشاهدات فرضيه هايي ارائه مي كند كه مي تواند به آزمون آماري 
گذارده شود. اگر اين فرضيه توسط اطالعات موجود تأييد شود، چارچوبي مفيد در اختيار مي گذارد كه مي تواند نوري 
به تصوير پيچيده سياستهاي قيمت گذاري منابع در كشورهاي مختلف بيفكند. اين نتايج مي تواند داللتهاي هنجاري 
و اثباتي مهمي داشته باشد. به طور خاص اين مباحث نشان مي دهد كه ناكارايي هاي سياستگذاري كه به دليل معضل 
كارگزاري (Agency Problem) ميان مردم و دولت ايجاد مي شود به تناسب تقويت قابليتهاي نهادي آن كاهش نخواهد 
يافت. بعنوان مثال، هنگامي كه نهادهاي دموكراتيك در يك كشور توسعه مي يابند، دولت ممكن است كه در وهله 
اول ناچار شود سياستهاي توزيعي مختل كننده بازار را پذيرا شود و تنها در مراحل باالتر توسعه نهادي قادر به تبديل 
آنها به سياستهاي بازتوزيع كارآمد گردد. از يك چشم انداز هنجاري، اين نتايج نشان مي دهد كه در ارزيابي سياستها، 
ضروري است تا ميزان اعتماد ميان سياستمداران و توده مردم مورد توجه قرار گيرد و بايد به ايجاد اين اعتماد توجه 

نمود تا بتوان سياستهاي كارآمدي را ارائه كرد.
در اين رابطه ابتدا مدلي عرضه مي شود كه مفروضات الزم را آشكار كرده و رابطه ميان خصوصيات نهادي و 
اشكال انتقال درآمد را بعنوان تعادل ناشي از يك بازي ميان توده مردم و سياستمداران از آن مدل استخراج مي كند. 
سپس اطالعات قيمت بنزين بكار گرفته مي شود تا مدل پيشنهادي آزمون شود. اين گامها در بخش 2 و 3 برداشته 
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مي شود. بخش 4 به نتيجه گيري خواهد پرداخت.
2. مدل اقتصاد سياسي قيمت گذاري منابع

اقتصادي با دوره هاي تاريخي مشخص و افق زماني نامحدود را درنظر بگيريد كه در آن دولت مالك منابع طبيعي 
است و يا اگر مالك آن بخش خصوصي است، حق كنترل درآمد آنرا از طريق سياستهاي مالياتي يا سوبسيد دارد. 
فرض كنيد كه در هر دوره كه اين منبع، عرضه اي ثابت معادل  χ≥ 0از يك كاالي تجاري (مانند نفت) عرضه مي كند 
كه هزينه فرصت آن براي همه دوره ها p است. هزينه فرصت، قيمت جهاني محصول به عالوه همه اثرات بيروني 
 d(rt) را با t = 1...∞, t است كه مصرف آن تحميل مي كند. فرض كنيد قيمت داخلي اين محصول در دوره هاي مختلف
نشان دهيم كه در آن  r t≥ 0 قيمت داخلي محصول در زمان  tاست. قيمت داخلي يا از طريق حق مالكيت و يا از 
طريق قدرت تنظيم گري نظير ماليات و سوبسيد، تحت كنترل كامل دولت قرار دارد. اگر  χ-d(rt)>0 باشد، كشور از 
مازاد محصول بهره مند مي شود و از محل صادرات آن (و كاهش اثرات بيروني نظير هزينه تميز كردن و غيره) درآمدي 
معادل p×[χ-d(rt)] بدست مي آورد. اگر χ-d(rt)<0 باشد، تقاضاي داخلي با انجام واردات جواب داده مي شود. مقدار 

درآمد خالص بدست آمده از اين منبع در دوره t عبارت خواهد بود از:
(1)         n(rt) = rtd(rt)+ p[χ-d(rt)]

 اگر مقدار خالص بدست آمده، مثبت باشد، وارد بودجه دولت مي شود و مي تواند به صورت نقدي توزيع شود.* 
وقتي مقدار درآمد خالص منفي است، اين مقدار توسط ماليات ثابت (Lump sum) جبران مي شود. فرض كنيد كه 
در قيمتهاي باال تقاضاي داخلي به اندازه كافي كشش پذير باشد كه n(rt) محدود باقي بماند. مضافًا، فرض كنيد كه 
n(rt) يك مقدار ماكزيمم خاص در برخي قيمتها نظير +r داشته باشد. اين مقدار ماكزيمم تلويحًا از طريق زير محاسبه 

مي شود:

در فرمول باال  ∞ >η(r) = -rd'(r)/d (r), 0<η مقدار مطلق كشش قيمتي تقاضاي داخلي است. توجه داشته باشيد 
 n(p)≥0 است زيرا rt همواره مقداري مثبت در طيفي از n(rt) است. همچنين p همواره بيشتر از هزينه فرصت آن r+ كه

.r
0
 <p خواهيم داشت n(r

0
r باشد كه در آن خالص بدست آمده صفر شود، 0=(

0
است و اگر نقطه اي مانند 

فرض كنيد كه جمعيت كشور شامل دو گروه مي شود كه طول زندگي بينهايت خواهند داشت: سياستمداران و 
مردم. در اين مقاله مردم بعنوان يك بازيگر متحد درنظر گرفته مي شوند كه تابع مطلوبيتش در دوره t به شرح زير 

باشد:
v (αt, rt) = y+ αtn (rt)+ s(rt)

در عبارت فوق y درآمد غيرمنابع طبيعي در هر دوره است. αt є[0,1] سهم آن از خالص دريافتي است كه در 
 d(rt) است. طبيعتًا rt مازاد مصرف كننده توده مردم بدليل خريد محصول در قيمت s(rt) ميان مردم توزيع مي شود و
s'(rt) -= برقرار است.** وقتي كه درآمد خالص منفي است n(rt) <0، خواهيم داشت αt =1 زيرا مالياتي كه نياز است 

تا آن را جبران كند بايد تمامًا توسط مردم پرداخت شود.
براي مقدار مشخصي از αt ، قيمت داخلي بهينه از منظر توده مردم به طور ضمني به اين شكل مشخص مي شود:

r *(αt) همواره بين 0 و p خواهد بود و r*(0)= 0 و r*(1) = p برقرار مي شوند. شرط مرتبه دوم اين مسئله مستلزم 
آن است كه:

محدود بودن n(rt) و s(rt) تضمين مي كند كه اين معادله حتمًا براي برخي rt ها كه معادله 4 را حل مي كند برقرار 
باشد. براي احتراز از پيچيدگي كه اثرات كمي در نتيجه گيري نهايي دارد، فرض كنيد كه شرط 5 به طور جهاني برقرار 
باشد. لذا *r مقداري خاص خواهد بود. اين امر موجب مي شود تا نشان دادن اينكه r*(αt) در αt افزايشي است، آسان 

شود.
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شكل 1 موقعيت r*(αt) و مقادير اصلي قيمت داخلي را در فضاي α-r نشان مي دهد.
سياستمداران افرادي هستند كه مهارت كافي براي اداره حكومت و تعيين سياستها را دارند. فرض كنيد كه تعداد 
آنها زياد است و در هر دوره تنها يكي از آنها مي تواند كنترل دولت را به دست گيرد. سياستمداران وقتي خارج 
اختيار مي گيرد،  t در  را در زمان  قرار مي گيرند، مطلوبيتشان صفر مي شود. وقتي يك سياستمدار دولت  از دولت 
مطلوبيتش شامل رانت موقعيت b>0 و بخشي از منابع دولت است كه در ميان توده مردم توزيع نشده باشد. رانت 
از كنترل ديگر منابع دولت از جمله رانت خود (ego rent) حاصل  موقعيت دربرگيرنده همه نوع رانتي است كه 

مي شود.
(7)       u(αt) = b + (1-αt)n(rt)

 وجود عبارت n(rt)(αt-1) در تابع مطلوبيت سياستمداران مهمترين بخش اين مدل است. اين امر تأكيد مي كند كه 
سياستمداران مي توانند بخشي از درآمد ناشي از فروش منابع طبيعي را براي منافع شخصي خود هزينه كنند. بعنوان 
مثال سياستمداران حاكم مي توانند اين درآمدها را صرف پروژه ها و يا تعهدات دولتي كنند كه نفع اصلي آن عايد خود 
و يا افراد مرتبط با خود شود. حتّا اگر سياستمداران قول دهند كه بخشي از اين درآمد را در پايان سال به توده مردم 
اختصاص دهند، ممكن است كه در پايان سال به ميزان كافي پول در خزانه باقي نمانده باشد تا اين قول را عملي 
كنند يا ممكن است (از طريق عرضه پول بدون پشتوانه) تورم ناگهاني ايجاد كند و (عمًال) ارزش پول توزيع شده 
بين مردم را كاهش دهند. البته وجود چنين فرصتهايي منوط به ترتيبات نهادي هر كشور (نظير ميزان فساد و حاكميت 
قانون) است. يك راه براي اينكه اين تفاوتهاي كشوري را در مدل لحاظ كنيم آنست كه پارامتر αє[0,1] را معرفي 
كنيم. اين پارامتر كمترين ميزان سهمي است كه مكانيزمهاي نهادي كشور تضمين مي كند از پول درآمد حاصل از 
فروش منابع طبيعي در اختيار توده مردم قرار گيرد. مقصود از مكانيزمهاي نهادي سازوكارهايي نظير ارزيابي و تعديل، 
حاكميت قانون و كليه مكانيزمهايي است كه از طريق رأي منفي مردم در انتخابات بعدي، حيطه عمل سياستمداران را 
در امور ناصواب پيشاپيش محدود مي كند. ميزاني كه توده مردم پس از آگاهي از سرنوشت پولهاي در دست دولت 
تالش مي كنند تا از طريق انتخابات دوره اي و گاه اعتراضات خياباني سياستمداران را تنبيه كنند، جداگانه مدل خواهد 
شد. پارامتر α توانايي توده مردم را براي محدود كردن فعاليتهاي روزمره سياستمداران پيش از آنكه بتوانند درآمدها 
اندازه مي گيرد. توده مردم مجبور نيستند كه سهم سياستمداران را كم كنند  را از مسير درست خود منحرف كنند 
بلكه مي توانند آنها را با اعطاي سهمي بيش از α-1 تشويق كنند. اّما اين در اختيار توده مردم است و هرگاه بخواهند 
مي توانند سياستمداران را ملزم كنند كه سهمي بيش از α-1 انتخاب كنند. الزام سياستمداران به انتخاب سهمي كمتر از 

شكل ١ـ ارجحيت سياستي مردم و سياستمداران
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α-1 از طريق مكانيزمهاي جاري موجود ممكن نخواهد بود. مقادير باالي α به معناي آن است كه سياستمداران حاكم 
فرصتهاي كمتري براي آن دارند كه به صورت يكجانبه اموال عمومي را در جهت منافع شخصي خود چپاول كنند. 
البته همه اين موارد وقتي مطرح مي شود كه خالص درآمدها مثبت باشد. وقتي كه اين مقدار منفي است، n(rt)<0 ، همه 

هزينه ها به دوش مردم مي افتد (α=1) و سياستمداران به درآمدي معادل حق موقعيت خود b بسنده خواهند كرد.
با توجه به مطلوبيت توده مردم و سياستمداران، مي توان تابع رفاه اجتماعي كالن را به شكل زير نشان داد:

(8)      w(rr) = y+ n(rt) + s(rt) + b.
به مقدار ماكزيمم خود مي رسد كه قيمت داخلي مساوي هزينه  w(rt) وقتي  اثبات كرد كه  به سادگي مي توان 
فرصت آن شود يعني rt = p . اين مقدار البته بيشتر از مقدار مطلوب توده مردم *r و كمتر از +r است كه مي تواند كل 
ميزان درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي n(r) را حداكثر  كند. طبيعي است كه وقتي αt<1 باشد، قيمت مطلوب 
به قيمت فرآورده ها بي تفاوت خواهند بود).  αt =1 است، سياستمداران نسبت  p خواهد بود. (وقتي  سياستمداران 
چگونگي حل اين تعارض ميان توده مردم و سياستمداران به ساختار بازي ميان آنها بستگي دارد كه در ادامه تشريح 

خواهد شد.
بجز محدوديتهاي پيشيني بر αt، فاكتور ديگري كه از ديد سياستمداران اهميت دارد ميزان پشتيباني مردمي است. 
اين عامل مي تواند تا حدي ميل سياستمداران را به چپاول اموال دولتي مهار كند. ريشه اين تمايل در هراس از واكنش 
سياسي مردم است كه مي توان با حضور و رفتار آنها در مواقع انتخابات آنرا مدل كرد. فرض كنيد كه در شروع هر 
دوره، طبيعت از ميان سياستمداران خارج از قدرت كسي را برمي انگيزد كه در چالش با سياستمداران حاكم قرار گيرد 
و به عرصه انتخابات وارد شود. سياستمداران حاكم و اين سياستمداران چالشگر هر كدام {در تبليغات انتخاباتي 
خود} قيمتي را براي منابع طبيعي درصورت روي كار آمدن اعالم مي كنند و مردم بر اين اساس به آنها رأي مي دهند. 
اگر مردم رأي مثبت دهند (يعني رضايت خود را از سياست قيمت گذاري فعلي اعالم كنند)، سياستمداران حاكم 
در عرصه سياست باقي مي مانند. اگر توده مردم رأي منفي دهند (يعني نارضايتي خود را اعالم كنند)، سياستمداران 
حاكم به احتمال μ<1 از كار بركنار خواهند شد.*** پيروز انتخابات به وعده خود عمل خواهد كرد و قيمت داخلي 
و خارجي منابع طبيعي را مطابق با وعده خود تعيين خواهد كرد و در مورد اينكه چه سهمي از درآمد حاصله را بين 
خود و مردم تقسيم كند تصميم گيري خواهد نمود. وي آنچه كه براي مردم تعيين مي شود را نهايتًا در پايان دوره 
بين مردم تقسيم خواهد كرد. اگر مقدار باقي مانده براي مردم منفي باشد، به ناچار با استفاده از ماليات معادل آن از 

جامعه جمع آوري خواهد شد.
نيز تفسير كرد.  اّما مدل را مي توان وسيعتر  انتخابات ظاهر مي شود،  به سياستمداران در  اگر چه واكنش مردم 
واكنش توده مردم به سياستمداران مي تواند به شكل تأييد و يا نفي باشد كه درحالت نفي به صورت تظاهرات خياباني 
و شورش نيز ظاهر مي گردد. اّما در هرصورت نقش اصلي آن كه تحميل هزينه به سياستمداراني باشد كه سياستهاي 
به چالش كشيدن  البته، سهولت و دشواري  انتخابات است.  اتخاذ كرده اند، همانند  توده مردم  از ديد  را  نامطلوبي 
سياستمداران حاكم توسط مردم بستگي به مكانيزمهاي در دسترس آنها براي تنبيه سياستمداران دارد. اين تفاوتها با 
پارامتر μ مشخص شده است كه ميزان باز بودن و رقابتي بودن سيستم سياسي در يك كشور را نشان مي دهد. هرچه 

μ باالتر باشد، به معني آن است كه توده مردم سهولت و قدرت بيشتري براي تنبيه سياستمداران دارند.
و  كرده  تعيين  را   rt طبيعي  منابع  قيمت  كه  است  اين   t دوره  در  آنها  رقيبان  و  حاكم  سياستمداران  استراتژي 
درصورت انتخاب شدن، سهم توده مردم از منابع بدست آمده (αt) را تعيين نمايند. استراتژي مردم در دوره t اين 
است كه براساس قيمتهاي داخلي اعالمي و همچنين ميزان منابع توزيع شده بين آنها در دوره قبل به نفع يا عليه 
سياستمداران حاكم رأي دهند. براساس اين استراتژيها مي توان بهره هر كدام از بازيگران را محاسبه كرد و مشخص 
نمود كه نقطه تعادل در اين بازي كجاست. براي ساده كردن اين مراحل، فرض كنيد كه سياستمداران حاكم اگر در 
انتخابات برنمي گردند. همچنين  به  به كلي از عرصه سياست خارج مي شوند و مجدداً  انتخابات شكست بخورند 
فرض كنيد كه مقادير حديˉr و αˉ وجود دارد به نحوي كه اگر در گذشته هرگاه rt>ˉr يا  αˉ>١-αt شده باشد، مردم 
مي كند  تضمين  رأي دهندگان  بلندمدت  حافظه  داد.  رأي خواهند  موجود  سياستمداران  عليه  بر  فعلي  انتخابات  در 
 α را كمتر از ˉα سياستمداراني كه آستانه حساسيت مردم را رعايت نكرده باشند، تنبيه خواهند شد. اگر توده مردم
قرار دهند، در اين صورت اين امر سياستمداران را قادر خواهد ساخت تا سهم بزرگتري از α-1 را در اختيار گيرند و 
بتوانند بدون اينكه با تنبيهي مواجه شوند، سهمي معادل ˉα-1 را نصيب خود سازند. مقادير آستانه اي rˉ و ˉα براساس 
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رفتاري عقالني توده مردم در نقطه تعادلش در يك بازي ناكامل (sub- game perfect Nash equilibrium) مشخص 
مي شود. در هر گروه تصميم گيري در وضعيت تعادل، بازيگر تصميمي را اتخاذ خواهد كرد كه با توجه به استراتژي 

ديگران، درآمد آتي تنزيل شده خود را حداكثر كند.
اگر سياستمدار حاكم مقادير آستانه اي مردم را از نظر قيمت منابع طبيعي و يا سهم شان از كل درآمد كسب شده 
ناديده گرفته باشد، با احتمال μ براي بركنار شدن در انتخابات بعدي روبه رو خواهند بود و مستقل از آنچه عمل كند، 
سهمي به ميزان α-1 را بصورت پيشاپيش در همه دوره هاي بعدي كسب خواهند كرد. در نتيجه، چنين سياستمداري 
تمام تالش خود را بكار خواهد بست كه تا زماني كه بر سر كار است، +r = r و α = α قرار دهد. در اين حالت، كل 

درآمد كسب شده وي در طول فعاليت سياسي اش در ابتداي دوره معادل خواهد بود با

كه در آن δ نرخ تنزيل است. فرض كنيد كه سياستمداران حاكم اين آستانه حساسيت را همواره در گذشته رعايت 
كرده باشند. اگر مقادير r و α را به نحوي انتخاب كنند كه در همه زمانها و همه دوره هاي آينده r≤ˉr و α≥ˉα باشد، 

درآمد آنها از طي دوره حاكميت در ابتداي دوره جاري معادل خواهد بود با:

براي بررسي شرايطي كه طي آن سياستمداران حاكم ملزم به رعايت مقادير آستانه حساسيت مردم باشند، دو 
موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد. اولي آن است كه سياستمداران نبايد به اين نتيجه رسند كه ناديده گرفتن اين 
مقادير حدي به نفع شان است. براي اينكه شرايطي ايجاد شود كه از اين امر اطمينان حاصل آيد، بايد توجه داشت 
كه اگر يك سياستمدار حد مربوط به قيمت داخلي منابع rr را ناديده گرفت، با نتايج منفي اين اقدام كه همان رأي 
منفي در انتخابات بعدي است، روبه رو خواهد شد. در اين صورت انگيزه خواهد داشت كه مقدار حدي αt را نيز 
بنابراين، اگر سياستمدار مذكور به اين تصميم برسد كه به اين شكل از مسير درست منحرف شود،  ناديده گيرد. 
بهترين انتخاب او اين خواهد بود كه +rr = r و αt = α را برگزيند. اين انتخاب به معني آن است كه درآمد انتظاري 
او از دوران فعاليتش معادل U0 خواهد شد. بنابراين، شرط كافي براي اينكه سياستمدار مذكور مقدار آستانه اي r را 

m>0 شكل 2ـ ارجحيت سياستمداران و محدوديتهاي انگيزشي وقتي كه
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رعايت كند آن است كه:

مي توان به شرط (11) شرط قيمت گذاري اطالق كرد. مقادير سمت راست معادله نشان دهنده آن است كه اين 
شرط ضروري، حد پاييني براي n(ˉr)(αˉ-1) است. به اين معني كه اگر سياستمدار حاكم بخواهد قيمت آستانه اي 
مورد تقاضاي مردم را رعايت كند، بايد مقدار حداقلي از درآمد m در هر دوره را در اختيار گيرد. در غير اين صورت، 
براي او بهتر خواهد بود كه توده مردم را ناديده گيرد و همه درآمد را از آن خود سازد تا زماني كه توسط مردم در 
انتخابات بعدي از حاكميت اخراج شود. مقدار m به عواملي چون حداكثر درآمد انتظاري اختصاص داده شده به 

سياستمداران n(r+)(1-α)(μ-1) و ميزان درآمد انتظاري از دست رفته به دليل موقعيت μb/(1-δ) بستگي دارد.
به خاطر داشته باشيد كه اگر m≤0 باشد، شرط قيمت گذاري همواره در αˉ=1 براي كليه مقادير قيمت داخلي 
(+r,0) برآورده خواهد شد و توده مردم مي توانند سياستمداران را ترغيب كنند تا خود را با هر آستانه قيمتي كه انتخاب 
كنند سازگار گردانند. شهودي كه در پس اين مشاهدات است آن است كه اگر درآمد يك موقعيت حكومتي زياد 
باشد و سياستمداران به راحتي بتوانند از آن برخوردار شوند، يعني μb/(1-δ) بيشتر از n(r+)(1-α)(μ-1) باشد، ديگر 
براي آنها به صرفه نخواهد بود كه خود را به دردسر بيندازند تا بخشي از درآمد ناشي از فروش منابع طبيعي را به 
هزينه نارضايتي رأي دهندگان به دست آورند. در نتيجه توده مردم دليلي براي نگراني نسبت به انگيزه قيمت گذاري 
سياستمداران نخواهند داشت. وقتي كه حداقل انگيزه درآمدي مثبت باشد، m>0 ، مرز شرط قيمت گذاري در دامنه 
مذكور از فضاي  α-r [0,1] × [0,r+] ، يك منحني با شيب مثبت خواهد بود، αˉ= 1 - m/ n(ˉr). به شكل 2 نگاه كنيد. 
rˉ=r است و وقتي +rˉ= r گردد، عمود مي شود. اگر μ يا b كاهش يابند، 

0
اين مرز همواره به سمت چپ تا αˉ=1 و باالي 

m افزايش يافته و نقاط مرز به سمت باال انتقال مي يابد. وقتي كه μ=0 است، مرزها به سمت نقطه احتياط سياستمداران 
پيش مي روند (+α,r) . در اين حالت، ناحيه اي در منطقه باال و چپ فضا وجود خواهد داشت كه معادله 11 را تا زماني 
كه α>0 باشد، (شكل 4 را ببينيد) برآورده مي كند. تنها وقتي كه α=0 باشد، توده مردم مي توانند سياستمداران را ترغيب 

كنند كه قيمت منابع را كمتر از +r قرار دهند در عوض سهم شان را از منابع بدست آمده بيشتر از α-1 گردانند.

m<0 شكل 3ـ ارجحيت سياستمداران و محدوديتهاي انگيزشي وقتي كه
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موضوع دوم اين است كه وقتي سياستمداران قول داده اند كه قيمت منابع را rr≤ˉr قرار دهند و براساس اين وعده 
به پيروزي رسيده اند، نبايد بتوانند مقدار حدي αt را ناديده گيرند. البته اين دغدغه وقتي مطرح مي شود كه كل درآمد 
حاصله از فروش منابع مثبت باشد، n(ˉr)>0 و مردم بخواهند سهمشان از اين درآمد را بيشتر از α قرار دهند. (توجه 
داشته باشيد وقتي n(ˉr)<0 برقرار باشد، αt همواره معادل 1 است كه در اين صورت سهم مردم به صورت طبيعي 
كمتر از α خواهد شد). اگر سياستمداران بخواهند با انتخاب αt فرصت طلبانه رفتار كنند، بايد بيشترين درآمدشان را 
درحالتي بدست آورند كه rt = ˉr و αt=α برقرار باشد. بنابراين، براي اطمينان از اينكه مقدار حدي در مورد توزيع 

درآمد رعايت مي شود، بايد شرط مصادره كردن (Appropriation Condition) به شرح زير برقرار گردد:

توجه داشته باشيد كه شكل بازنويسي شده معادله (12) در سمت راست همانند معادله (11) است اّما سمت چپ آن وقتي 
rˉ>r برقرار باشد از معادله (11) كمتر است. 

0
كه αˉ>α و 

 αˉ>α [چرا كه                                                       ]در واقع براي همه تركيبهاي سياستي كه در آن
 m>0 برقرار باشد، شرط (12) به مراتب سفت و سخت تر از (11) است. همانگونه كه شكل 2 نشان مي دهد، وقتي
 αˉ = α + (1-α)δ و αˉ=α يك منحني صعودي بين α-r [0,1] از فضاي×[0,r+] باشد، مرز شرط مصادره در طيف
خواهد بود. در اين طيف، اين منحني در باال و سمت چپ مرز شرط قيمت قرار مي گيرد كه حد پايين آن در αˉ=α به 
 (αt=1 و بنابراين) n(ˉr)<0 كه درآمد حاصله را كمتر از صفر مي كند rˉ منحني شرط قيمت مي رسد. مقادير بسيار كم

، مي تواند معادله (12) را برآورده سازد.
 m<0 برقرار باشد، قابل حصول نخواهد بود. وقتي m>0 اّما اين قيمتها شرط (11) را نقض مي كند و تا وقتي كه
rˉ=r خواهد بود كه در شكل 3 نشان 

0
باشد، مرز (12) منحني رو به نزولي به سمت راست αˉ= α+ (1-α)δ و باالي 

داده شده است. مجموعه از تركيبهاي (ˉαˉ,r) كه مي توانند محدوديتهاي وضع شده بر انگيزه سياستمداران را برآورده 
سازند، همگي در زير و سمت چپ منحني مربوط به شرط مصادره قرار مي گيرند. وقتي m=0 است، اين مرز بر خط 
rˉ=r منطبق مي شود. در اين حالت، همه نقاط كه در 

0
عمودي باال و خط افقي سمت راست نقطه αˉ=α+(1-α)δ و 

rˉ=r قرار دارند، هر دو شرط را برآورده مي كنند.
0
سمت چپ αˉ=α+(1-α)δ و يا زير 

براي سياستمدار رقيب خارج قدرت نيز درصورت انتخاب، تصميم بعدي اين خواهد بود كه قيمت داخلي را 
انگيزه اين سياستمدار رقيب همانند سياستمدار حاكم خواهد شد لذا مردم در مورد او  تعيين كند. در اين حالت 
نيز همان دغدغه ها را خواهند داشت. لذا او بايد r را به نحوي انتخاب كند كه r≤ˉr گردد. تنها فرق آن است كه 
اگر سياستمدار حاكم به خواست مردم در مورد مقادير حدي تن دهد، مردم سياستمدار حاكم را ترجيح مي دهند تا 
انگيزه اي بلندمدت براي او  ايجاد كنند. اگر سياستمدار حاكم اين مقدار حدي را نقض كند، سياستمدار رقيب وي 

ممكن است انتخاب شود كه در اين صورت تبديل به سياستمدار حاكم مي گردد.
با توجه به شروط گفته شده براي ايجاد اطمينان از التزام سياستمداران با مقادير حدي مردم، مسئله اصلي مردم 
اين خواهد بود كه اين مقادير حدي را به نحوي تعيين كنند كه مطلوبيت خود را مشروط به شروط (11)، (12) 
و αˉ<1≥0 حداكثر كنند. مالحظات فوق در مورد محدوديتهاي انگيزشي بستري براي صورت بندي مسئله فراهم 
مي كند. بعنوان يك نتيجه ابتدايي توجه داشته باشيد كه اگر شرط (11) تنها شرط محدود كننده بود، قيمت داخلي 
مي بايد معادل قيمت بهينه مي بود يعني rt=p. (اين ادعا را مي توان با جايگزين كردن αˉn(rˉ) از معادله (11) در (3) 
اثبات كرد) علت آن اين است كه وقتي توده مردم بدون اينكه نگراني آنرا داشته باشند كه سياستمداران منابع را به 
نفع خود چپاول كنند، مي توانند سهم آنها را تعديل كنند، در اين صورت مي توانند هر مقداري را وراي حد m بدست 
آورند و به سيستم قيمت گذاري كارا و كامل برسند. وقتي كه شرط (12) تنها محدوديت باشد، مسئله متفاوت خواهد 

بود. حداكثر كردن  v در اين حالت منتج به قيمت داخلي
(13)                 r** = r* [α + δ(1-α)] <p.

 مي شود كه در آن (.) *r براساس معادله (4) در باال تعيين مي شود. دليل اينكه چرا در اين حالت، توده مردم 
قيمتي كمتر از p را ترجيح مي دهند، آن است كه اطمينان يافتن از اينكه سياستمداران منابع جمع شده توسط دولت 
را به درستي تقسيم كنند دشوار است. كاهش قيمتها توده مردم را مجاز مي سازد تا خيلي زود بخشي از رانت منابع 
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اندازه منابعي كه سياستمداران مي توانند چپاول كنند را كاهش دهند و به اين ترتيب به شكل  را بدست آورده و 
راحت تري با مسئله سوءاستفاده سياستمداران روبه رو شوند.

قضيه بعد تعادل اين بازي را مشخص مي كند و نتايجي كه خواهد آمد ويژگي ايستاي مقايسه اي اين تعادل را 
وقتي كه پارامترها تغيير نمايند بررسي مي كند.

قضيه 1. در تعادل مدل سياست گذاري منابع
i) اگر                              باشد، هيچكدام از شروط محدود كننده نخواهد بود، αˉ=1 و rˉ=p . اگر                               

                       باشد، هم (11) و هم (12) و يا هر دو بايد محدود كننده باشند.

ii) وقتي كه                       برقرار باشد، شرط (12) محدودكننده خواهد بود، αˉ=1 و                    اگر 

 n(r**)≥0. يا اگر                              وقتي كه n(r**)≥0. وقتي كه m<0

rˉ=r
0
iii ) اگر ,n(r**)<0 = m باشد، شرط (12) محدودكننده خواهد بود و αˉє[0,1] و 

iv) وقتي كه  n(r**)≥0و                                 برقرار باشند، شرط (12) محدود كننده خواهد بود، 

v) وقتي كه                            برقرار باشد، هر دو شرط (11) و (12) محدودكننده خواهد بود، 

.αˉ=α و rˉ=n -1[m/(1-α)]
rˉ=p. و αˉ=1 - m/n(p) ،اگر                              برقرار باشد، شرط (11) محدودكننده خواهد بود (vi

rˉ=n -1(m). وαˉ=0, ،برقرار باشد، شرط (11) محدودكننده خواهد بود m>n(p) اگر (vii
براي اثبات قضيه به ضميمه رجوع كنيد.

نتيجه1: قيمت داخلي تعادلي منابع طبيعي در متغيرهايي چون δ, μ, α و U,b شكل خواهد بود به اين معني كه 
وقتي كه پارامترها در پايين ترين سطح طيف خود رسيده باشند، قيمت در هر كدام از آنها غير صعودي خواهد بود و 
وقتي كه پارامترها در باالترين سطح خود باشند، غير نزولي خواهد بود و وقتي كه متغيرها در ميانه طيف قرار داشته 

شكل 4ـ مكان هندسي نقطه تعادل وقتي كه μ تغيير مي كند

)(
11

)( pnmpn
≥

−
≥

− αα
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باشند، مقدار حداقل محقق خواهد شد.
اين نتيجه براساس قضيه 1 ارائه گرديده است. اگر به جاي اينكه به شيوه متداول و رسمي دليلي براي اين نتيجه 
ارائه كنيم، به بررسي اين مسئله بپردازيم كه با تغيير اين متغيرها چه اتفاقي مي افتد، نتيجه به مراتب روشنتر و بهتر 
خواهد بود. در مورد μ ، بگذاريد با وضعيتي شروع كنيم كه توده مردم هيچ قدرتي براي به زير كشيدن سياستمداران 
 r+ باشد. در اين حالت سياستمداران مي توانند قيمت را در مقدار مطلوب خود قرار دهند يعني μ=0 ندارند يعني
، بدون اينكه به دليل اين انتخاب ترس اين را داشته باشند از منصب خود كنار زده شوند. با اين حال اگر برخي 
مكانيزمهاي نهادي چون ارزيابي و تعديل در سياست حاكم باشد كه دامنه اختيار سياستمداران را براي چپاول اموال 
عمومي محدود كند، α>0، توده مردم مي توانند به سياستمدار حاكم اجازه دهند كه سهم بيشتري براي خود بردارد به 
شرط اينكه قيمت را پايين بگذارد. در واقع، تا زماني كه قيمت داخلي بيشتر از p است، اين مسئله همواره پابرجــا 
است. دليــل آن اين اسـت كه وقتي μ= 0 اسـت، تنها شرط قيمت (12) محدود كنـنده خواهد بود و قيمت ترجيح 
داده شده در راستاي مرز اين شرط، عبارت خواهد بود از rˉ=p. اگر ديگر پارامترها به نـحوي باشنـد كه مـرز شــرط 
قيمت، قبـل از اينكه به αˉ=0 برســد، خط rˉ=p را قطع كند، همـانطور كــه در شــكل 4 نشـان داده شده است، 
 αˉ خواهد بود. اگر موقعيت مرز پايين باشد و در مقادير مثبت rˉ=n-1[(1-α)n(r+)]>p و αˉ=0 آنگاه نقطه تعادل در
به rˉ=p رسيده شود، آنگاه تعادل در rˉ=p و αˉ=1- (1-α)n(r+)/n(p) خواهد بود. در اين حالت، وقتي كه μ=0 است، 

قيمت مساوي و يا بيشتر از هزينه فرصت آن خواهد بود.
وقتي كه عرصه سياسي در يك كشور رقابتي باشد و μ افزايش يابد، شرط قيمت كنار مي رود و مرزهاي آن 
انتقال مي يابد زيرا مردم برخي فرصتها را براي كنار زدن سياستمداران پيدا خواهند كرد و به اين  به سمت پايين 
ترتيب مقدار رانتي را كه در اختيار سياستمداران قرار مي گيرد تا چپاول كنند را كاهش مي دهند. اگر قيمت داخلي 
در تعادل اوليه باالتر از p باشد، قيمت پايين خواهد رفت. اگر قيمت داخلي قبًال به قيمت جهاني رسيده باشد، سهم 
سياستمداران از درآمد در حالت تعادل كاهش خواهد يافت. وقتي كه سهم سياستمداران به α-1 برسد، اين فرايند 
متوقف خواهد شد زيرا توده مردم نمي توانند به صورت مستقيم الزام كنند درصدي كه به سياستمداران اختصاص 
مي يابد به كمتر از α-1 برسد. در نتيجه، وقتي كه در تعادل، ˉα با α مساوي شود، افزايش قدرت رأي دهي  توده مردم، 
μ، تنها در جهت ترغيب سياستمداران به كاهش قيمت داخلي همراستا با خط αˉ=α مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
r قرار دارد. در اين وضعيت، شروط (11) و (12) 

0
واقع اين حالت تا وقتي است كه قيمت تعادلي باالتر از **r و 

محدودكننده خواهد بود و مشتركًا قيمت تعادلي و سهم هر كدام از درآمد را تعيين مي كنند.
r برسد، شرايط تغيير مي كند و قيمتهاي پايين 

0
وقتي كه μ به اندازه كافي بزرگ باشد كه قيمت داخلي به **r و 

شكل 5ـ مكان هندسي نقطه تعادل وقتي كه α تغيير مي كند
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جدول 2ـ رگرسيون قيمت سوخت با يك متغير نهادي
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جدول 3ـ تبيين تفاوت كشورها از حيث قيمت گذاري بنزين
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جدول 4ـ تبيين تفاوت كشورها از حيث قيمت گذاري سوخت ديزل
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ديگر امكانپذير نخواهد بود. وقتي كه μ از اين نقطه بيشتر افزايش يابد، توده مردم ديگر از كاهش قيمتهاي داخلي 
منتفع نخواهند شد و استفاده از قدرت خود در انتخابات را شروع مي كنند تا سياستمداران را وادار سازند تا سهم 
كمتري از درآمد را براي خود بردارند. در اين نقطه، شرط مصادره بعنوان مهمترين محدوديت ظاهر مي شود و تالش 
r**≥r برقرار 

0
الزام سياستمداران به قرار دادن قيمت در سطحي پايين موضوعي درجه دوم خواهد بود. اگر  براي 

باشدـ حالتي كه در شكل 4 نشان داده شده است ـ قيمت تعادلي در **r باقي خواهد ماند درحاليكه سهم توده مردم 
به سمت 1 افزايش خواهد يافت. اگر b به اندازه كافي بزرگ باشد، در برخي مقادير باالي μ، توده مردم ممكن است 
بتوانند سهم سياستمداران را به صفر تقليل دهند. وقتي αˉ=1 شود، ممكن است كه توده مردم بخواهند قيمت را 
پايين نگه دارند تا امكان وسوسه شدن سياستمداران را براي طمع بستن به اين درآمد به كلي از بين ببرند. وقتي μ به 
مقدار 1 نزديك مي شود و قدرت مردم براي تنبيه سياستمداران تقريبًا كامل مي شود، قيمت مي تواند به بهترين گزينه 
r**<r برقرار باشد، فرايند مشابه 

0
خود افزايش يابد بدون اينكه ترسي از سوءاستفاده از آن وجود داشته باشد. اگر 

 m=0 قرار خواهد داشت و تنها وقتي كه rˉ=r
0
قبل خواهد بود اما بخش پاييني مكان هندسي نقاط تعادل در راستاي 

باشد، تعادل را نشان خواهد داد.
بهبود در مكانيزمهاي كنترل پيشيني همانند حاكميت قانون روند مشابهي را نشان مي دهد (به عنوان مثال شكل 5 
را مشاهده كنيد). وقتي كه α=1 باشد، توده مردم مطمئن است كه منابع در اختيار دولت كامًال توزيع خواهد شد. در 
نتيجه كارآمدترين قيمت را تقاضا خواهد كرد. اين مسئله البته براي مقاديري در حوالي 1 نيز صادق است. به همين 
ترتيب، وقتي α به اندازه كافي به 1 نزديك شود، m/(1-α) عددي منفي و بزرگ خواهد بود كه مي تواند به ميزان 
 m/(1-α), قضيه 1 بكار خواهد رفت. اما براي قيمتهاي پايين تر (i) ـ كاهش يابد كه در اين حالت بخش (1-δ)n(p)
α تا جايي افزايش مي يابد كه بخش (ii) قضيه بكار رود و شرط مصادره محدودكننده گردد. اين بدان معني است كه 
براي مقابله با وسوسه سياستمداران براي چپاول درآمد ايجاد شده، توده مردم خواهان آن مي شوند تا از طريق قيمت 
 n(r**) كاهش مي يابد، اگر α پايين بازتوزيع انجام شود و منابع كمي در اختيار سياستمداران باقي بماند. همين كه
rˉ=r و αˉЄ[0,1] برقرار خواهد شد 

0
r مي رسد)، آنگاه تعادل در 

0
منفي گردد وقتي كه m به صفر مي رسد (**r به زير 

و وقتي كه α پايين تر رود، به αˉ=α و rˉ=n -1[m/(1-α)] تغيير مي يابد.
به عبارت ديگر، اگر n(r**) مثبت باقي بماند وقتي كه m=0 است، آنگاه مقاديري از α وجود خواهد داشت كه 
در آن قيمت تعادلي در راستاي خط   αˉ=1به**r  مي رسد. پس از آن، قيمت تعادلي تا وقتي كه α كم مي شود، در 
راستاي r**=r*[α+δ(1-α)] كاهش خواهد يافت. سهم منابع توزيع شده نيز همانطور كه در شكل 5 نشان داده شده 
است، براساس بخش (V) قضيه 1 به زير يك خواهد رسيد. درحاليكه α شروع به كاهش مي كند، محدوديت مصادره 

جدول :A1 خالصه آماري متغيرهاي مورد استفاده در رگرسيون
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تنگتر مي شود و توده مردم با قرار دادن سهم كمتري از آنچه جمع خواهد شد واكنش نشان مي دهند درحاليكه همزمان 
تالش مي كنند رانت بيشتري را از طريق قيمت پايين در اختيار گيرند. در اين شرايط، ˉα بزرگتر از α خواهد بود اما 
سريعتر از α كاهش خواهد يافت و وقتي كه  αبه ميزاني باشد كه m=(1-α)n(r**) برقرار گردد به آن خواهد رسيد. 
اجازه دهيد اين مقدار  αرا با *α نشان دهيم. كمتر از اين مقدار، **r شروع به كاهش خواهد كرد اما در تعادل ديگر 
امكانپذير نخواهد بود چرا كه شرط قيمت محدودكننده خواهد بود و براساس بخش (V) قضيه 1، قيمت تعادلي بر 
 rˉ تعيين خواهد شد. در اين حالت، روند در قيمت تعادلي معكوس خواهد شد و rˉ=n -1[m/(1-α)] و αˉ=α اساس
همزمان با كاهش α شروع به افزايش مي كند (به شكل 5 نگاه كنيد). دليل آن اين است كه α هاي كمتر قدرت بيشتري 
به سياستمداران مي دهد تا رانتها را به نفع خود مصادره كنند و  انگيزه هاي آنها را براي درنظر گرفتن سود كوتاه مدت 
از طريق ناديده گرفتن آستانه قيمت تشديد مي كند. اين  امر توده مردم را ملزم مي كند تا قيمتي را بپذيرند كه به اندازه 
كافي زياد است تا همنوايي سياستمداران را برانگيزد و سياستمداران را از انتخاب +r بازدارد. اين روند ممكن است 
ادامه يابد تا جايي كه در محدودهrˉ<p ، α=0 گردد. اما اگر درn(p)>m,α=0 شود، در اين صورت همانطور كه در 
شكل 5 مشخص است، محدوده اي از  αوجود خواهد داشت كه در آن توده مردم سطح كارايي از قيمت منابع طبيعي 
را مي پذيرند و مقدار ˉα را برحسب n(p)=m(ˉα-1) تعيين مي كنند كه به اين ترتيب با كاهش ˉα، مقدار α هم كاهش 
مي يابد. اين فرايند زماني كه ˉα به صفر مي رسد و ˉr با توجه به rˉ=n -1(m)(m در نقطه α=0 مشخص مي شود) به 

سطحي باالتر از p مي رسد پايان مي يابد.
 b را مي توان به همين شكل و با همين نتايج تحليل نمود. به طور خاص، نقش δ و b اثر دو متغير ديگر يعني
همانطور كه در باال توصيف و در شكل 4 نشان داده شد، بسيار شبيه μ است. وقتي b بسيار كوچك است، حداقل 
رانت انگيزشي يعني m نسبتًا زياد است و تعادل در مقادير پايين ˉα اتفاق مي افتد كه در آن قيمت مساوي يا بيشتر 
از قيمتهاي جهاني است. دليل آن اين است كه در چنين شرايطي، مطلوبيت سياستمداران عمدتًا از طريق استفاده 
شخصي از درآمد حاصله از فروش منابع طبيعي كسب مي شود و واكنش رأي دهندگان در زمان انتخابات به جز 
حذف اين درآمد براي سياستمداران، هزينه چنداني به همراه نخواهد داشت. در نتيجه، توده مردم بايد سهم نسبتًا 
زيادي از آن را به سياستمداران بدهند تا از حصول همنوايي آنها با خواست خود مطمئن گردند. هرچه b افزايش 
يابد، رأي دهندگان براي تنبيه سياستمداران حاكم قدرت بيشتري مي يابند و m كاهش يافته و توده مردم درحالت 

تعادل سهم بيشتري از اين درآمد را براي خود طلب مي كند.
با اين حال وقتي كه به α مي رسد، قدرت كنترل توده مردم كه به صورت پيشاپيش سهم آنها را از درآمد تضمين 
مي كرد از بين مي رود و توده مردم تنها مي توانند از قدرت رأي خود پس از توزيع منابع استفاده كنند تا سياستمداران 
را وادار سازند تا سهم كمتري بردارند. در چنين شرايطي، براي توده مردم بهتر اين خواهد بود كه قيمت پايين تري 
را براي منابع طبيعي طلب كنند. وقتي b به اندازه كافي بزرگ شد، m عددي منفي خواهد شد و تعادل درحالي كه 

αˉ=1 برقرار است، به سمت rˉ=p باال مي رود.
نرخ تنزيل باال توسط سياستمداران (δ كم) موجب افزايش m و كاهش سهم توده مردم از درآمد تعادلي مي شود 
كه در اين حالت قيمت در حوالي هزينه فرصت خواهد بود. در اين صورت، وقتي كه δ افزايش و m كاهش مي يابد، 
قيمت اُفت كرده و سهم توده مردم افزايش مي يابد. اگر μb به اندازه كافي بزرگ باشد، در مقادير δ كه نزديك 1 
است، ˉα به 1 خواهد رسيد و پس از آن به سطح rˉ=p افزايش مي يابد. يك نتيجه مهم اين بررسي ها، نقش ميزان 
چرخش سياستمداران است كه مي تواند نرخ تنزيل δ را كاهش دهد. در كشورهايي با نرخ چرخش باال يا پايين 
سياستمداران، قيمت منابع بايد به طور متوسط باالتر از كشورهايي باشد كه نرخ چرخش سياستمداران آن در حالت 

بينابين قرار دارد.
نيروي پيشران اين بررسيها اين فرض بود كه قيمت منابع طبيعي مسيري U شكل را دنبال مي كند كه در آن 
پارامترهاي نهادي مدل از يك سر طيف به سر ديگر حركت مي كردند. تغيير در ميزان عرضه χ اثرات يكنواتري 
(monotone) بر قيمت دارد. به طور مشخص ˉr در χ غير صعودي است. نتيجه ديگري كه در ادامه مي آيد از طريق 

بررسي مقايسه ايستاي ناشي از تغيير χ اين مدعا را اثبات مي كند.
rˉ=r برقرار است، به جز وقتي αˉ=0 باشد 

0
=p ،در حالت تعادل ،χ=0 ،وقتي منابع داخلي وجود ندارد (i) .2 نتيجه

كه در اين حالت، rˉ>p است. (ii) وقتي χ افزايش يابد، از قيمت داخلي در حالت تعادل كاسته مي شود. اين  امر در 
 χ وقتي (iii) .برقرار شود r

0
>r** و m≥-(1-δ)(1-α)n(p) αˉ≥α باشند و يا rˉ>p و αˉ=0 شرايطي ممكن مي گردد كه
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r برقرار شود، قيمت تنها وقتي كاهش مي يابد كه در محدوده αˉ=0, rˉ>p برقرار 
0
≤r** به اندازه كافي بزرگ است تا

 (iv) .حاكم شود m≥-(1-δ)(1-α)n(p) و r
0
>r**,αˉ=1 برقرار گردد و يا در محدوده αˉ=α, rˉ>r** باشد يا در محدوده

وقتي كه شرط                                    برقرار باشد، سهم مردم از درآمد كسب شده با افزايش χ كاهش مي يابد 
rˉ>max(r**,r شود كه در اين حالت ˉα معادل 1 خواهد شد. سهم توده مردم تنها وقتي افزايش 

0
به جز وقتي كه (

مي يابد كه جهت نامعادله (14) معكوس شود كه البته تنها استثناء در اين وضع وقتي است كه rˉ>p گردد كه در آن 
ˉα مساوي صفر شود يا وقتي كه **p≥rˉ>r برقرار باشد كه در اين صورت α خواهد شد.

براي اثبات به ضميمه مراجعه كنيد.
مهمترين هدف از طرح نتيجه 2 نشان دادن رابطه معكوس ميان عرضه منابع طبيعي و قيمت داخلي آن بود. مضاف 
بر آن مشاهده رفتار سهم توده مردم در حالت تعادل از جذابيت زيادي برخوردار بود. اين نتيجه گيري نشان مي دهد 
كه وقتي اين سطح بيش از آن مقداري قرار مي گيرد كه در سمت راست معادله (14) مشخص شده، شروع به كاهش 
مي كند و اگر در مقاديري كمتر از آن باشد، شروع به افزايش خواهد كرد. دليل اين نتيجه ساده است. وقتي عرضه 
منابع زياد است، اگر توده مردم عليه سياستمداران موجود رأي مي دهند، سياستمدار شكست خورده درآمد زيادي 
را از دست خواهد داد. در نتيجه، وقتي سهم توده مردم از كل درآمد زياد است، سياستمداران عالقه بيشتري براي 
همراهي با خواست مردم نشان مي دهند. اين نتيجه در هر دو حالت قيمت پايين يا سهم باالتر توده مردم از درآمد 
صادق است. زمانيكه سياستمداران از طريق مكانيزم انتخابات به صورت پسيني ترغيب مي شوند كه سهم كمتري از 
درآمد ايجاد شده را نصيب خود كنند تا وقتي كه فرصت طلبانه رفتار كنند، اين رابطه تغيير مي كند. وقتي رانت منابع 
افزايش مي يابد و ˉα بزرگ است، سياستمداران مي توانند از اختيارات خود استفاده كنند و درصد آستانه اي توزيع را 
ناديده گرفته و همه α-1 را به جيب زنند. در نتيجه توده مردم يا بايد قيمت داخلي كمتري طلب كند تا منابع كمتري 
ايجاد شود كه در اختيار سياستمداران قرار گيرد يا سهم مورد مطالبه خود را كاهش دهد تا به اين وسيله سياستمداران 
را ترغيب كنند كه با خواست آنها همراهي مي كنند. در اين صورت يا قيمت كاهش مي يابد يا سهم توده مردم از درآمد 
ايجاد شده كم مي شود يا هر دو. اين وضعيت در شرايطي رخ مي دهد كه δ, α, μ و b به اندازه اي بزرگ باشند كه 

وضعيت تعادلي در سهم هاي بزرگ براي توده مردم ايجاد شود و معادله (14) نيز برآورده شود.
اين نتيجه كه قيمت داخلي رابطه معكوسي با ميزان عرضه منابع دارد جالب است چرا كه توضيح جديدي براي 
رابطه معكوس ميان پديده رابطه قيمت انرژي و توليد نفت (همانطور كه در جدول 1 آمد) عرضه مي كند. ديدگاه 
بازار صادرات (و  از  افول  به  دليل درآمد حاشيه اي رو  به  رابطه  اين  اين مشاهدات آن است كه  تمام  مشترك در 
هزينه هاي رو به افزايش عرضه در حالت وارد كردن نفت) ايجاد مي شود چرا كه وقتي ظرفيت توليد داخلي بسيار 
زياد است، براي دولت كامًال منطقي است كه قيمت اين اقالم را در بازار داخلي در سطحي پايين قرار دهد. اين تأثير 
اگرچه ممكن است كامًال درست باشد اّما بعيد است كه بتواند خيلي بزرگ باشد چرا كه نفت كااليي تجاري است و 
فزون برآن مي توان آنرا در داخل زمين نگه داشت و بعدها آنرا فروخت بدون اينكه درآمد حاشيه اي موجود را كاهش 
داد. اين مسئله در مورد كشورهاي عضو اوپك مي تواند درست باشد كه در مجموع اثرات بزرگي بر بازار دارند. اّما 
براي اكثر كشورها، عرضه و تقاضاي داخلي بخش كوچكي از بازار جهاني را تشكيل مي دهد و منحني تابع تقاضاي 

خارجي (در مورد كشورهاي واردكننده تابع عرضه خارجي) كامًال با كشش است.
داللت ديگر نتيجه 2 آن است كه اثرات U شكل پارامترهاي نهادي بر قيمت داخلي كامًال مشروط به ميزان عرضه 
 b و δ, α, μ باشد، قيمت داخلي تعادلي كامًال صاف مي شود به جز وقتي كه χ=0 منابع طبيعي در داخل است. وقتي
r- كه 

0
آنقدر كم است كه سياستمداران ترغيب مي شوند تا همه منابع را در اختيار گيرند. وقتي χ افزايش مي يابد، 

بعنوان كف قيمت داخلي در نظر گرفته مي شود ـ پايين مي رود و اجازه مي دهد كه وقتي αˉЄ[α,1] است، قيمت 
كاهش يابد. در نتيجه، مكان هندسي نقاط تعادل شكل U پيدا مي كند و با افزايش χ تشديد (pronounced) مي شوند. 
اين مسئله از لحاظ بررسي هاي تجربي اهميت دارد چرا كه نشان مي دهد اندازه عرضه منابع بايد با پارامترهاي نهادي 

در تعامل باشند. اين پيش بيني در بخش بعدي توسط آمار پشتيباني مي شود.
3. شواهد آماري از بازار سوخت

در اين بخش از مدل تهيه شده در بخش قبل براي سنجش سياستهاي قيمت گذاري سوخت در كشورهاي مختلف 
بنزين و سوخت ديزل هستند. اطالعات  در سال 1998 استفاده مي كنيم. متغيرهاي مورد استفاده متوسط قيمتهاي 
 (world Development Indicators مربوط به اين متغير برحسب دالر بر ليتر در نشريه شاخصهاي توسعه جهاني



133شماره 294/ زمستان 1392

((WDI) بانك جهاني قابل دسترس است. مهمترين نتيجه مدل قبل اين بود كه اين قيمتها رابطه اي U شكل با توان 
توده مردم براي كنترل سياستمداران حاكم دارد و اين رابطه مشروط به ميزان عرضه داخلي نفت است.

براي سنجش ميزان توانايي توده مردم براي كنترل حاكمان در مورد اينكه مبادا درآمدها را به نفع خود استفاده 
كنند (در مدل اين متغير توسط α نشان داده شد)، مي توان از شاخص «حاكميت قانون» از مجموعه راهنماي بين المللي 
 (Keefer and استفاده كرد كه توسط كيفر و كنك (International Country Risk Guide (ICRG)) ريسك كشورها
(Knack (1995) رواج يافت. اين شاخص كشورها را برحسب پيمايشي از كارشناسان كشورهاي مختلف از 1 تا 6 
رتبه بندي كرده است. اين شاخص نشان مي دهد كه در هر كشور تا چه حد فرايندهاي نهادي براي تصويب قانون و 
اجراي آن ايجاد شده و مورد استفاده قرار دارد. نمرات باال نشان دهنده ساختارهاي سياسي مقبول و سيستم قضايي 
قوي است. نمرات پايين نشان دهنده فقدان قوانين شفاف در رابطه با رفع تعارضات حقوقي، جايگزيني سياستمداران 
و سياست گذاري است. اين مجموعه، همچنين شاخصي براي سنجش ميزان فساد و ميزان شيوع سوء رفتار در ميان 
دولتمردان تهيه كرده است. اين شاخص همچنين براي اندازه گيري α مورد استفاده قرار مي گيرد و در واقع نقشي 
قرار  راست  سمت  در  نهادي  متغيرهاي  آنها  در  كه  دارد  رگرسيوني  معادالت  در  قانون  حاكميت  شاخص  معادل 
مي گيرند. اما، با حضور متغيرهاي ديگر از اهميتش كاسته مي شود. به همين دليل در اينجا تمركز بر شاخص حاكميت 

قانون خواهد بود كه شاخص بزرگتر و وسيعتري است.
براي μ كه شاخصي براي سنجش سهولت تنبيه سياستمداران توسط مردم بود، مي توان از شاخص دموكراسي از 
مجموعه داده هاي سازمان پلي تي (polity IV data set) استفاده كرد. اين شاخص به نحوي تعريف شده تا ميزان باز 
بودن و رقابتي بودن سيستم سياسي را اندازه بگيرد (مارشال و جگرز، 2001). همچنين بايد يادآور شد كه شاخص 
حاكميت قانون تا حدي مي تواند توانايي توده مردم را براي تنبيه سياستمداران از طريق انتخابات منعكس كند. اّما نمره 
دموكراسي شاخص مستقيم تري براي اين اثر است و بكارگيري آن به همراه شاخص حاكميت قانون كمك مي كند تا 
اثرات اصلي نهادهايي كه مانع از سوءاستفاده سياستمداران در فرايند سياست گذاري مي شود را همراه با مكانيزمهايي 

كه اگر چنين سوءاستفاده هايي رخ دهد بتواند عاملين را مجازات كند، اندازه بگيرد.
متغيرهاي ديگر مدل را به سختي مي توان اندازه گرفت. با اينحال، متغيري كه معموالً همراه با نرخ تنزيل δ در 
مي توانند  سادگي  به  سياستمداران  وقتي  است.  سياسي  رهبران  ميزان چرخش  مي شود،  مطرح  مختلف  كشورهاي 
موقعيت خود را از دست دهند، حتّا زمانيكه در جهت منافع مردم عمل مي كنند، وزني كه آنها به اثرات بلندمدت 
سياستهايشان مي دهد كاهش مي يابد. عوامل تصادفي در مورد چرخش رهبران دخيل است چرا كه ممكن است رأي 
دهندگان گاه براساس اطالعات مخدوش يا تصادفي به سياستمداران رأي دهند. همچنين ممكن است فرايند انتخاب 
رهبران سياسي مسير چندان تثبيت شده اي نداشته باشد. در كشورهايي كه چنين اثراتي قوي است، چرخش سياسي 
نسبتاً زياد است و سياستمداران ممكن است منافع آتي سياست هايشان را با نرخ بيشتري تنزيل كنند. براي سنجش 
ميزان چرخش نخبگان، يك شاخص جايگزين اّما معرف (proxy) درصد كساني است كه داراي حق وتو هستند و هر 
سال از دولت سقوط مي كنند. بانك اطالعاتي نهادهاي سياسي (بك و ديگران، 1999) شاخصهاي چهارگانه متفاوتي 
براي سنجش اين متغير عرضه كرده است كه بستگي به تعريف دارندگان حق وتو دارد. نتيجه نسبت به انتخاب اين 
متغيرها خيلي حساس نخواهد بود. شاخصي كه در رگرسيون به كار خواهد رفت، متوسط شاخصي است كه دارندگان 
حق وتو را رؤساي قوه مجريه، رئيس بزرگترين حزب و يك يا دو حزب بزرگي كه ممكن است در دولت حضور 
داشته باشند تعريف مي كند. اين شاخصها بعنوان شاخص جايگزين اّما معرف براي نرخ تنزيل بكار مي رود. بنابراين 

از (turnover rate+1)/1 بعنوان شاخص جايگزين و معرف نرخ تنزيل δ استفاده كردم.
براي سنجش عرضه منابع، يك متغير طبيعي توليد نفت (به عالوه گاز مايع) سرانه است كه مي توان اين اطالعات 
از  مي توان  كرد.  استخراج  گوناگون  كشورهاي  براي   (EIA) انرژي  اطالعات  سازمان   (eia.doe.gov) سايت  از  را 
شاخصهاي ديگري استفاده كرد كه عرضه انرژي را به نحو وسيعتري اندازه مي گيرد ـ مثًال كل ميزان انرژي توليد 
شده ـ تا بتوان اثرات ناشي از سوبسيدهاي متقاطع (cross subsidization) احتمالي را درنظر گرفت. اّما پرداختهاي 
غيرمستقيم از ديگر منابع، هزينه هاي خاص خودش را داشته و در تعيين قيمت سوخت اثرات ناچيزي دارد. در واقع، 
انجام رگرسيون براساس توليد انرژي سرانه بعنوان عرضه انرژي موجب نتايج ضعيف تري از آنچه در اينجا ارائه شده 
مي شود. مالحظه ديگر در رابطه با توليد نفت اين است كه ممكن است اين متغير به صورت درونزا با قيمت داخلي 
تعيين شود. براي فائق شدن بر اين مشكل، من براي سنجش توليد نفت از ميزان ذخاير نفت و گاز اثبات شده استفاده 
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كردم كه در اين حالت ديگر درونزا نخواهد بود. با استفاده از مقادير وقفه دار اين متغيرها و يا توليد نفت با وقفه 
بعنوان متغير اندازه گيري، نتايج تغيير نخواهد كرد.

عالوه بر متغيرهايي كه در اين مدل شناسايي شدند، عوامل ديگري نيز هستند كه تغييراتي را در قيمت سوخت 
در ميان كشورهاي گوناگون ايجاد مي كنند. لحاظ كردن اين متغيرها مهم است چرا كه مي تواند دغدغه هاي مربوط 
به از دست دادن سوگيري متغيرها در درون رگرسيون را تا حدودي كاهش دهد. همچنين مي تواند اثرات توضيح 
داده شده توسط مدل را از لحاظ اندازه و اهميت نسبي در وضعيت بهتري قرار دهد. يك عامل مهم از اين دست، 
تغييرات در فرايند محلي و هزينه هاي توزيع سوخت در كشورهاي مختلف است. اين هزينه ها بخشهاي مهمي از 
قيمت خرده فروشي هستند و بايد حداقل بخشي از تغييرات در قيمت سوخت داخلي را توضيح دهند. براي دستيابي 
به اين اثرات، از متغير نرخ ارز حقيقي براي سال 1998 كه در مجموعه شاخصهاي توسعه جهاني (WDI) گزارش 
شده، استفاده شد. مقادير بزرگتر نرخ ارز به معني قيمتهاي نسبي باالتر براي كاالها و خدمات محلي است و بنابراين  

بايد با قيمتهاي داخلي باالتر براي سوخت همراه باشند.
دو متغير مهم ديگر، يكي اثرات  بيروني ناشي از سوزاندن سوخت كه همان آلودگي محيط زيست باشد و ديگري 
تغييرات احتمالي در كشش تقاضاي سوخت است. اثرات جانبي مي تواند از يك جا به جاي ديگر متغير باشد و به 
همين دليل هزينه فرصت متفاوتي را  براي مصرف سوخت در كشورهاي گوناگون ايجاد كند. كشش تقاضا مي تواند 
برحسب ساختار توليد و مصرف تغيير نمايد. براي اينكه بتوان اين دو اثر را لحاظ نمود، متغيرهايي چون سهم صنعت 
در توليد ناخالص داخلي، تراكم جمعيت و نرخ شهرنشيني (سهم ساكنين شهرها از كل جمعيت) درنظر گرفته شد. 
مي توان انتظار داشت كه اين متغيرها با كشش پايين تر و  اثرات بيروني بيشتر مصرف سوخت (به صورت آلودگي) 
همراه باشند. در اين صورت اين متغيرها، قيمت سوخت را در بازار داخلي در جهت افزايش تحت تأثير قرار مي دهند. 
توليد ناخالص داخلي سرانه مي تواند كشش تقاضا يا هزينه آلودگي را تحت تأثير قرار دهد. در رگرسيون، اين متغيرها 
عالمت مورد انتظار را نمايش دادند اّما مشخص شد كه تنها متغير شهرنشيني به لحاظ آماري معنادار است. در ادامه، 
رگرسيون تنها با استفاده از متغير شهرنشيني گزارش شده است. اين متغير را مي توان از مجموعه شاخصهاي توسعه 
جهاني (WDI) بدست آورد. براي تكميل اين متغير و لحاظ كردن ديگر متغيرهاي جغرافيايي و فرهنگي، از متغيرهاي 
مجازي (dummy variable) گوناگوني در رگرسيون استفاده كردم. نهايتًا همانطور كه قبًال گفته شد، عضويت در 
اوپك مي تواند فاصله اي ميان هزينه فرصت نفت و درآمد حاشيه اي ناشي از صادرات ايجاد كند. براي اينكه اين مسئله 

نيز درنظر گرفته شود، يك متغير مجازي براي عضويت در اوپك درنظر گرفته شد.
براي سنجش رابطه U شكل، يك رويكرد مستقيم اين است كه متغيرهاي نهادي را در سمت راست رگرسيون 
به صورت توان دو قرار دهيم. همانگونه كه مدل پيشنهاد مي كند، فزون بر آن بايد متغيرهاي نهادي در تعامل با شاخص 
نهادي  متغيرهاي  تعامل  انجام شده نشان داد كه  بررسيهاي  باشند.  قرار داشته  متغيرها  انرژي و شايد ديگر  عرضه 
معني دار نيست و در اينجا گزارش نخواهند شد. همچنين برخي از رگرسيونها نشان دهنده وجود همربطي متغيرهاي 
رگرسيون (Heteroskedasticity) هستند. براي فائق شدن بر اين مشكل، مقادير احتمالي (p-value) بر اساس خطاهاي 
 (Newey-West heteroskedasticity- consistent standard errors) نيويي ـ وست با همربطي  استاندارد سازگار 
محاسبه شدند. در ادامه، رگرسيون را براي هر متغير نهادي ارائه خواهم كرد و پس از آن نتايج حاصل از تجميع آنها 

را به بحث خواهم گذارد. خالصه آماري اين متغيرها در درون رگرسيون در ضميمه ارائه شده است.
نتايج آماري

جدول 2 نشان دهنده نتايج رگرسيوني است كه در آن لگاريتم دو قيمت سوخت با يك متغير نهادي به همراه 
توليد نفت، لگاريتم نرخ حقيقي ارز و نرخ شهرنشيني وجود دارد. آخرين متغير با توان دو ظاهر شده تا بتواند احتمال 
اثرات افزايشي يا كاهشي را نيز دربرگيرد. براي اينكه بتوان نتايج را قابل مقايسه ساخت، نمونه ها همانهايي هستند 
كه در رگرسيوني كه همه متغيرها را شامل مي شود استفاده شده است. اين تخمين مقدماتي نشان مي دهد كه شكل 
توان دو متغيرهاي نهادي وقتي كه در تعامل با عرضه نفت قرار مي گيرد كامًال معنادار است اّما وقتي به تنهايي وارد 
مي شوند معنادار نيستند. اين نتيجه با پيش بيني مدل كامًال سازگار است. مدل پيش بيني كرده بود كه اثر نهادها مشروط 
به وجود منابع طبيعي است. تنها استثناء اين مورد، محدوده كمي از متغيرهاي نهادي است كه در انتهاي طيف قرار 
دارند. همچنين بايد توجه داشت كه متغيرهاي توان دو، عالمت درستي دارند به اين معني كه وقتي متغيرهاي نهادي 
از مقادير خيلي كم به سمت افزايش تغيير مي كنند، بر كاهش قيمتها داللت دارند. همچنين توان دو نشان مي دهد كه 
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وقتي متغيرهاي نهادي خيلي زياد مي شوند، قيمت سوخت افزايش مي يابد. براساس متغيرهاي تعاملي، حداقل قيمت 
سوخت وقتي حاصل مي شود كه متغير حاكميت قانون به مقدار 5 برسد. مقدار نظير براي متغير دموكراسي بين 4 و 
5 و براي متغير چرخش نخبگان، 0/93 است. همه اين مقادير در درون طيف واقعي اين ارقام قرار دارند. (به جدول 
A1 نگاه كنيد). اين مسئله داللت بر اين دارد كه ضرايب مثبت متغيرهاي توان دو دار، در جهت اثرات رو به كاهش 

(dimminishing effects) متغيرهاي خطي نيستند.
نتايج مربوط به وارد كردن هر سه متغير نهادي در رگرسيون قيمت سوخت را نشان مي دهند.  جدول 3 و 4 
متغيرهاي نهادي توان دو كه در تعامل با متغيرهاي ديگر نيستند بي معني اند و از رگرسيون حذف شده اند تا توجه 
بر بخشهاي معنادار تمركز يابد. ستون اول جدول 3 و 4، تخمين هايي را بدون هرگونه متغيري در رگرسيون نشان 
مي دهد. اين مقادير نشان دهنده آن هستند كه همه متغيرهايي كه در تعامل با توليد نفت قرار دارند معنا دارند و داراي 
عالمت مورد نظر هستند. وارد كردن نرخ حقيقي ارز و متغير شهرنشيني در ستون دوم اين دو جدول آشكارا نتايج 

را تقويت كرده است.
اضافه كردن متغير مجازي عضويت در اوپك به رگرسيون (همانطور كه در ستون سوم جدول 3 و 4 نشان داده 
شده است) منجر به ضريب منفي شديد اّما معنادار براي متغير مجازي مي شود و ضريب توضيح دهندگي تعديل يافته 
مدل را افزايش مي دهد. با اضافه كردن اين متغير، ضريب متغيرهاي نهادي تا حدي كاهش مي يابد اّما كماكان كامًال 
معنادار باقي مي مانند. تنها استثناء پارامتر چرخش نخبگان در رگرسيون سوخت ديزل است كه مقدار معناداري آن 
تا حدي زيادي تقليل مي يابد. وقتي سه متغير مذكور در همان رگرسيون تركيب مي شوند و عضويت اوپك در نظر 
گرفته مي شود، حداقل قيمت براي مقادير مختلف حاكميت قانون و دموكراسي بدون تغيير باقي مي ماند اّما مقادير 

مربوط به چرخش نخبگان به مقدار 0/9 كاهش مي يابد.
اگر همين رگرسيون را با متغير مجازي منطقه اي اجرا كنيم، به ضرايبي سازگار و معنادار براي مناطق شرق و 
غرب اروپا و آمريكاي شمالي (و نه مناطق ديگر) مي رسيم. عالوه بر آن ضرايب شرق و غرب اروپا هر دو مثبت 
در  متغير  دو  اين   ،(parsimony) براي سادگي  شبيه هم هستند.  بسيار  آماري  تشخيص  قابليت  و  اندازه  نظر  از  و 
يك متغير مجازي اروپا ادغام مي شوند. نتايج بدست آمده در ستون چهارم جدول 3 و 4 آمده است. افزودن متغير 
مجازي آمريكاي شمالي و اروپا اثرات منفي و غيرقابل چشم پوشي بر معناداري برخي متغيرهاي نهادي خصوصًا 
ميزان چرخش نخبگان دارد. دليل آن اين است كه متغير مجازي اروپا با شاخصهاي نهادي همربطي دارد و برخي 
همربطي هاي چندگانه اي (multicollinearity) كه قبًال موجود بوده را تشديد مي كند. حذف هر كدام از اين متغيرهاي 
نهادي موجب آن مي شود كه معناداري دو متغير ديگر شديداً افزايش يابد حتا زمانيكه متغير مجازي اروپا در رگرسيون 
حضور داشته باشد. آخرين ستون جدول 3 و 4 نمونه هايي از اين رگرسيون را نشان مي دهد كه در آن متغير چرخش 

نخبگان حذف شده است.
نتيجه رگرسيون انجام شده در جدول 3 و 4 مويد آن است كه قيمت سوخت رابطه پيش بيني شده از نوع توان دو 
با متغيرهاي نهادي كه ميزان توانايي مردم براي كنترل سياستمداران را نشان مي دهد، دارد. مضافًا همانگونه كه مدل 
پيش بيني كرده بود، اين روابط مشروط به ميزان عرضه نفت هستند. اجراي اين رگرسيون براي كشورهايي بدون توليد 
نفت و وارد كردن متغيرهاي نهادي به شكل توان دو كه در تعامل با ديگر متغيرها نباشد در سمت راست معادله، منجر 
به معناداري ناچيز ضرايب اين متغيرها مي شود درحاليكه ضرايب نرخ ارز، نرخ شهرنشيني و متغير مجازي اروپا ثابت 
و شديداً معنادار باقي مي ماند. اين مسئله ديگر پيش بيني هاي مدل از جمله اين مورد كه در غياب عرضه داخلي منابع، 
قيمت عمومًا مستقل از متغيرهاي نهادي خواهد بود را تأييد مي كند چرا كه اين متغيرها از اين جهت مؤثر هستند كه 

در زمينه نحوه توزيع درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي دخالت دارند. (نتيجه 2 را نگاه كنيد)
قيمت گذاري  نفت هستند در  از  بهره مند  كه  نهادي در كشورهايي  آن است كه عوامل  نشان دهنده  نتيجه  اين 
داخلي فرآورده هاي نفتي اثرات كمي دارند. متغيرهاي نهادي به خودي خود و در تعامل با ميزان عرضه منابع طبيعي 
مي توانند بيش از 40درصد تغييرات قيمت سوخت را تبيين كنند. يك راه ديگر براي بررسي اثرات اين متغيرها اين 
است كه متغيرهاي نرخ ارز، شهرنشيني و توليد نفت سرانه را كنترل كنيم و اثرات تغيير در متغيرهاي نهادي را بر 

قيمت سوخت بررسي نماييم.
تثبيت اين متغيرها در كشورهاي توليدكننده كه در ناحيه مياني طيف قرار دارند همراه با صفر كردن متغير مجازي 
عضويت در اوپك، منجر به آن مي شود كه قيمت هر ليتر برحسب رگرسيون انجام شده در ستون سوم جدول 3 و 4 
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براي بنزين در ارقامي ميان 0/42 و 0/87 دالر و براي سوخت ديزل بين 0/25 و 0/5 دالر نوسان كند. اگر رگرسيون 
انجام شده در ستون چهارم و پنجم را درحاليكه متغير منطقه اي صفر درنظر گرفته شده، بكار گيريم، محدوده تغييرات 
فوق به حدود 0/38 - 0/63 دالر و0/21- 0/38 دالر  تبديل مي شود. در هرصورت، اين طيف كامًال گسترده است و 
نشان مي دهد كه متغيرهاي نهادي مي توانند نقش مهمي در تعيين نرخ سوخت داشته باشند. بررسي نوع كشورهايي كه 
در دو سر اين طيف قرار مي گيرند جالب است. فارغ از اينكه متغيرهاي مجازي منطقه اي مورد استفاده قرار گيرد يا نه، 
كشورهاي موجود در يك سر طيف كه از لحاظ شاخص حاكميت قانون و دموكراسي وضعيت ضعيفي دارند، شامل 
ايران، مالزي، پاراگوئه و گويان كمترين قيمت سوخت (حدود 4 تا 6) و متغير چرخش نخبگان حدود 0/96-0/88 
پيدا مي كنند. در سمت ديگر طيف، معجون رنگارنگي از كشورها قرار مي گيرد كه در آنها شاخص حاكميت قانون 
و دموكراسي عددي باالست اّما نرخ چرخش نخبگان آن نيز پايين است. اين كشورها شامل بسياري از كشورهاي 
اروپايي نظير ايتاليا، يونان و نروژ با نمره باالي حاكميت قانون و دموكراسي (6 تا 10) و برخي كشورهاي آفريقايي 
نظير نيجريه و كنيا با شاخصهاي نهادي بسيار پايين (2 يا كمتر براي هر دو شاخص) مي شود. كشورهايي چون هند 
و گواتماال كه در آنها شاخص دموكراسي باالست اّما از نظر حاكميت قانون در رتبه پاييني قرار دارند، در اين سمت 

طيف قرار مي گيرند.
اثر عرضه نفت بر قيمت انرژي در اكثر كشورها منفي است. البته ميزان اين اثرگذاري برحسب نهادهاي هر كشور 
متغير است. اّما تست والد متغيرهايي كه در هر دو رگرسيون در تعامل با متغير عرضه نفت بودند مستقل از اينكه 
متغير مجازي منطقه اي قرار داشت يا نه، مؤيد آن است كه اثرات عرضه نفت منفي است و در سطح 5درصد براي 
ويژگيهاي نهادي كشورهايي كه 73درصد اين طيف را تشكيل مي دهند و در دو سمت طيف قرار ندارند، غير صفر 
است. در رگرسيوني كه در آن متغير مجازي منطقه اي وجود ندارد، مقدار ميداني آن براي بنزين 0/25 و براي سوخت 
ديزل 0/23- است. با توجه به اينكه متغيرهاي وابسته به شكل لگاريتمي هستند، اين به آن معناست كه در كشورهاي 
مياني، هر انحراف از ميانگين در عرضه نفت (افزايش 1/18 در لگاريتم يك به عالوه توليد نفت سرانه) موجب 
كاهش قيمت بنزين به ميزان 26درصد و كاهش قيمت سوخت ديزل به ميزان 24درصد مي گردد. براي كشورهايي 
كه شاخص دموكراسي و چرخش نخبگان آنها اين مقدار را حداقل مي سازد، اين اثر قوي تر است اّما در كشورهايي 
كه از منطقه مياني طيف دورتر هستند، اثر آن ضعيف تر مي گردد. يك مثال جالب كه اين اثر را نشان مي دهد ايران 
است. ويژگيهاي اين كشور در بين كشورهاي نمونه، كمترين مقادير براي متغيرهاي متعامل با عرضه نفت را نتيجه 
مي دهد: 0/68ـ براي بنزين و 0/81ـ براي سوخت ديزل. ايران كمترين قيمت را در رگرسيون انجام شده براي هر دو 
محصول دارد:  0/05 دالر و0/02 دالر  در هر ليتر (به ترتيب براي بنزين و سوخت ديزل). تخمين هاي انجام شده 
براي ضريب فزاينده نشان دهنده آن است كه يك درصد كاهش انحراف ميانگين توليد نفت سرانه ايران، منجر به 
افزايش 0/09 دالر در قيمت بنزين و 0/06 دالر در قيمت سوخت ديزل مي شود. اين به معني دو برابر شدن قيمت 
بنزين و سه برابر شدن قيمت سوخت ديزل است. با فرض وجود ضريب متغير مجازي اوپك، عضو نبودن در اوپك 
اثرات مشابهي برجا خواهد داشت و قيمت داخلي سوخت در ايران را مشابه مالزي  (0/28 دالر در مقابل 0/17 
دالر) خواهد كرد. بايد توجه داشت كه مالزي ويژگيهاي مشابهي با ايران دارد اّما توليد نفت آن از ايران كمتر است 

و عضو اوپك نمي باشد.
ضريب نسبتًا بزرگ متغير مجازي عضويت در اوپك خود قابل توجه است. حدس اينكه اگر كشوري عضويت 
 (overestimation) در اوپك را رها كند قيمتهاي داخلي اش دو برابر خواهد شد شايد ناشي از تخمين زياده زدن
باشد زيرا همين كه كشوري ملزم نباشد توليد خود را با ديگر كشورها هماهنگ سازد، مي تواند توليدش را زياد كند 
و بخشي از افزايش قيمت را خنثي سازد. همچنين ممكن است كه متغير مجازي عضويت در اوپك اثرات برخي 
ويژگيهاي كشورها كه در تعيين قيمت داخلي سوخت مؤثر هستند اما در رگرسيون نيامده را در بر داشته باشد. با 
اينحال مشخص نيست كه اگر چنين سوگيري وجود داشته باشد، اثر خالص آن چه خواهد بود مثبت يا منفي؟ در هر 
صورت اثر جايگزيني كه توسط متغير مجازي لحاظ شده، رها كردن اين بحث را كه در كشورهاي عضو اوپك درآمد 

حاشيه اي ناشي از صادرات نفت كمتر از قيمت آن در بازار جهاني است، دشوار كرده است.
اثرات معنادار متغير مجازي آمريكاي شمالي و اروپا نيز قابل توجه است. ضرايب تخمين زده شده براي متغير 
مجازي آمريكاي شمالي مؤيد آن است كه قيمت سوخت در آمريكا و كانادا حدوداً 50درصد كمتر از مقدار پيش بيني 
شده برحسب ويژگيهاي اقتصادي و نهادي آنهاست. به عبارت ديگر، ضريب متغير مجازي اروپا داللت بر اين دارد 
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كه اگر ديگر متغيرهاي موجود در رگرسيون كنترل شوند، متوسط قيمت بنزين و سوخت ديزل در اروپا به ترتيب 
45درصد و 65درصد بيشتر از بقيه دنيا خواهد بود. اين مشاهدات داللت بر اين دارد كه مي بايد عامل مشترك مهمي 
بقيه دنيا متمايز مي كند. اين مسئله  از  در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا و كانادا وجود داشته باشد كه آنها را 
مي تواند ناشي از مسائل جغرافيايي، فرهنگي و يا برخي اثرات همسايگي باشد. همچنين عامل اين وضعيت مي تواند 
عوامل نهادي مشابهي باشد كه در مدل مورد توجه قرار گرفته اما متغيرهاي استفاده شده نتوانسته به صورت كامل و 
مطلوب آنها را در رگرسيون نشان دهد. با همه اينها، بسيار محتمل است كه اين اثرات كه تا حدي توسط متغيرهاي 
مجازي لحاظ شده با متغيرهاي نهادي به نحوي همبستگي داشته باشد كه قيمت سوخت را عمدتًا از طريق هزينه 
كاالهاي محلي و خدمات تحت تأثير قرار دهد اما توسط متغير نرخ ارز كامًال در نظر گرفته نشوند. اين مدعا با  
توجه به اين واقعيت كه وقتي متغيرهاي مجازي منطقه اي در مدل وارد مي شود، ضرايب نرخ ارز شديداً اُفت مي كند، 
پشتيباني مي شود (ستون سوم و چهارم جدول 3 و 4 را مقايسه نماييد). اين مسئله خصوصًا در مورد اروپا صادق است 
كه در آن فعاليتهاي تنظيم كننده و محدودكننده دولت، قيمتهاي محلي كاالها را تا حد نسبتًا زيادي از قيمت جهاني 

باالتر برده است. در هر صورت، اثرات منطقه اي هرچه باشد، اندازه آنها نيازمند بررسي بيشتر است.
اثرات نرخ ارز حقيقي كه در رگرسيون تخمين زده شد بر كشش پذيري قيمت سوخت خرده فروشي نسبت به 
نرخ ارز به ميزان 0/3 تا 0/6 داللت دارد. اين مسئله كامًال منطقي است چرا كه سهم پااليش، بازاريابي، توزيع و 
خرده فروشي در هزينه هاي پيش از ماليات سوخت چيزي در حد 0/4 تا 0/6 است. (سايت سازمان اطالعات انرژي) 
بخشهاي محلي هزينه هاي  در  تفاوتهاي كشوري  نمايندگي  نقشي در جهت  ارز  نرخ  كه  نظر مي رسد  به  بنابراين، 
و  توسعه  درحال  كشورهاي  ميان  (سوخت)  قيمت  تفاوت  تبيين  در  خصوص  به  ارز  نرخ  مي كند.  ايفا  سوخت 
كشورهاي توسعه يافته كه تفاوت نرخ ارزشان خيلي زياد است، متغير كمكي مهمي به شمار مي رود. بعنوان مثال، 
نرخ ارز حقيقي در اروپاي غربي سه برابر اروپاي شرقي است. اين امر موجب مي شود كه لگاريتم تفاوت آنها 1/06 
گردد. اگر كشش قيمت سوخت به نرخ ارز را حدوداً 0/4 فرض كنيم، اين به آن معني است كه قيمت سوخت در 
اروپاي غربي تنها به دليل همين متغير 50درصد باالتر از اروپاي شرقي باشد. در مقابل، تفاوت نرخ ارز حقيقي تنها 
مي تواند 5درصد فاصله ميان قيمت بنزين در اروپاي غربي (1/04 دالر در ليتر) را با آمريكاي شمالي( 0/33 دالر در 

ليتر) توضيح دهد.
متغير شهرنشيني  كردن  وارد  دارد.  اشاره  مهمي  اثر  به  متغير شهرنشيني  مورد  در  گرفته  تخمين صورت  نهايتًا 
به صورت خطي در اكثر رگرسيونها ضريب چندان معناداري ايجاد نمي كند. اّما به صورت توان دو، ميزان توضيح 
دهندگي مدل را خصوصًا رگرسيون بنزين افزايش مي دهد. اين واقعيت كه بنزين بيشتر براي حمل و نقل در مناطق 
شهري به كار مي رود ممكن است دليل اين تفاوت مهم باشد. تفاوت در اندازه و عالمت ضريب اين متغير درحالت 
افزايش مي يابد. اّما در  خطي و توان دو نشان از آن دارد كه وقتي نرخ شهرنشيني باالست، قيمت سوخت شديداً 
نرخهاي پايين، عكس آن صادق است. كمترين قيمت سوخت براي بنزين در نرخ شهرنشيني 0/56 و براي سوخت 
ديزل در 0/7 ايجاد مي گردد. اين نتيجه داللت بر اين دارد كه اگر چه آلودگي و ديگر اثرات بيروني مصرف سوخت 
ممكن است قيمت آنرا باال ببرد، در ديگر سمت طيف عوامل ديگري چون تغيير در كشش تقاضا يا توانايي هاي 
سياسي همراه با شهرنشيني ممكن است كه قيمتها را به سمت پايين سوق دهد. افزايش شديد در متغير توان دو 
شهرنشيني تا سطحي باالتر از 0/7 به معني آن است كه وجود تفاوت در اثرات بيروني مصرف سوخت چندان بديهي 
نيست. بعنوان مثال، اين اصطالح به معني آن است كه تفاوت در نرخ شهرنشيني آمريكاي شمالي (0/77) و اروپاي 

غربي (0/89) مي تواند 15درصد تفاوت ميان قيمت بنزين در دو منطقه را توضيح دهد.
4. نتيجه گيري

كار تئوريك و تجربي اين مقاله مبين آن است كه توسعه نهادي ممكن است كه اثرات يكنواختي بر سياستگذاري 
اقتصادي نداشته باشد. همانطور كه شواهد بدست آمده از قيمت گذاري سوخت نشان مي دهد، بهبود در حاكميت 
قانون و دموكراسي ممكن است كه در وهله اول توده مردم را قادر سازد تا سهمشان را از رانت اقتصاد از طريق 
سياستهاي مختل كننده بازار كه در آن بازتوزيع از طريق انتقال رانت موجود در كاالها صورت مي گيرد افزايش دهند 
و منابع در اختيار سياستمداران را تقليل دهند تا منابع كمتري را در جهت منافع شخصي خود بكار گيرند. در مراحل 
از  به تدريج تقويت شود، توده مردم مي توانند  ارزيابي و تعديل  بعد، وقتي سياست رقابتي تر شود و مكانيزمهاي 
اندازه اين  دريافت منافع ناشي از درآمد حاشيه اي دولت مطمئن گردند و سياستهاي كارآمدتري را ترجيح دهند. 
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اثرات به نظر بسيار بزرگ است و منافع طرحهاي نهادي و سياستي كه بتواند معضل تعهد دولت به مردم را حل كند، 
مي تواند بسيار زياد باشد.

چشم اندازي كه در اين مقاله در مورد رابطه ميان توسعه نهادي و سياستگذاري اقتصادي ترسيم شد، مي تواند 
دليلهاي گوناگوني داشته باشد. اين چشم انداز مي تواند تبييني براي اين پديده كه در كشورهاي درحال توسعه، به 
رغم توسعه سياسي كه به مردم قدرت و توان بيشتري در عرصه سياسي مي بخشد، سياستهاي مختل كننده بازار تكثير 
مي شود، عرضه كند. دليل اين همبستگي در ادبيات پوپوليسم اقتصادي عنوان شده است. اما مكانيزمي كه براي آن 
برشمرده شده به خوبي شناخته شده نيست و اين ادبيات به اين اكتفا كرده كه سياستمداران يا مردم را بابت ايده هاي 
غلط سرزنش كند. مكانيزمي كه در اين مقاله به صورت خالصه تشريح شد نشان مي دهد كه ممكن است ضعف و 

سستي در كار نباشد، بلكه تنها افراد و نهادهاي ضعيفي وجود داشته باشند.
ضمائم:

اثبات قضيه 1:
I) وقتي m≤ - (1-α) (1-δ) n (p) برقرار است، بهترين انتخاب مردم اين خواهد بود: αˉ=1 و rˉ=p، با اين انتخاب 
m> - (1-α) همه قيود برآورده مي شود و سياستمداران انگيزه اي نخواهند داشت تا از اين حدود تخلف كنند. وقتي

n(p)(δ-1) باشد، همه نقاطي كه در محدوده αˉ=1 و rˉ≥p قرار گيرند، شرط (12) را نقض مي كنند. براي ديگر نقاط، 
نه شرط (11) و نه شرط (12) محدودكننده نباشد، توده مردم با افزايش ˉα تا سطحي كه يكي از قيود محدود كننده 
شود يا αˉ=1 گردد. در اين حالت آخر، نفع مردم در اين است كه ˉr را تا هر جاي ممكن تا سقف p ببرند تا جاييكه 

قيد (12) محدودكننده گردد.
II) اگر m<0 باشد، قيد (11) نمي تواند محدود كننده باشد. بنابراين، وقتي m> - (1-α)(1-δ)n(p)<0 است، قيد 
(12) محدودكننده خواهد بود. اگر n(r**)<0 باشد، قيد (12) نمي تواند تنها قيد محدود كننده باشد زيرا وقتي تنها قيد 
محدود كننده باشد، نقطه بهينه امكانپذير نخواهد بود. زيرا در اين وضعيت، همه نقاط با ويژگي αˉ= 0، قيد (12) را 
نقض خواهند كرد. از اينرو بايد αˉ=1 قرار دهيم. سپس، ˉr بايد با توجه به قيد (12) در نقاط αˉ=1 مشخص شود كه 

معادل                            خواهد شد. اگر n(r**)≥0   و                          >m باشد، مجموعه نقاطي كه قيد 
(12) را برآورده مي كنند، باالي خط **rˉ=r قرار مي گيرند. در اين حالت، نقطه روي قيد (12) كه شرط αˉ=1 را نيز 
برآورده كند، به همه نقاط ديگر در اين محدوده مسلط خواهد بود. دليل آن اين است كه پس از جايگزيني از قيد 
(12)، مطلوبيت مردم مساوي y+ [α+(1-α)]n (r) + s(r)- δm خواهد شد كه براي همه **r>r، در r نزولي خواهد بود 

و وقتي كه αˉ=1 باشد، به كمترين نقطه امكانپذير خواهد رسيد.
rˉ=r منطبق 

0
III) وقتي m=0 باشد، مرز (12) با خط عمودي باال و خط افقي سمت راست نقطه αˉ=α+(1-α)δ و 

خواهد بود. اگر n(r**)<0 باشد، مطلوبيت مردم در نقاط مرزي با كاهش r افزايش خواهد يافت. بنابراين، راه حل 
 αˉ قرار خواهد داشت. از آنجا كه در آن نقطه، درآمد صفر خواهد شد، همه مقادير rˉ=r

0
در پايين ترين نقطه طيف 
مي تواند نقطه تعادل باشد.

 αˉ>α و                                                برقرار باشد، شرط (12) در محدوده n(r**)≥0 وقتي (IV
محدودكننده تر از (11) خواهد بود. در اين طيف، مردم مي توانند مطلوبيت خود را صرفًا مقيد به شرط (12) و نقطه 
دروني **rˉ=r و                          حداكثر كنند. اين نقطه راه حلي براي مسئله توده مردم خواهد بود زيرا بر همه 
 αˉ=α قرار گيرند نيز مسلط خواهد بود. نقطه آخر درست است زيرا جواب ارائه شده در αˉ<α نقاطي كه در طيف
نسبت به محدوده پاييني قيد (12) مسلط خواهد بود. خود نقاط αˉ=α در مرز (11) قرار دارند و به نوبه خود نسبت 
به همه نقاط اين مرز كه در محدوده αˉ<α قرار داشته باشند، مسلط خواهد بود. از آنجا كه قيد (11) در فاصله 
αˉ=α محدود كننده خواهد بود، اگر نقطه جواب در همان سمت قرار داشته باشد، جوابهاي ارائه شده بر همه نقاط 

امكانپذير مسلط خواهد بود.
αˉ=1- وقتي             برقرار باشد، شرط (11) نمي تواند تنها قيد محدود كننده باشد چرا كه در اين مورد تعادل در (V
m/n(p)>α خواهد بود كه اين امر به نوبه خود شرط (12) را نقض مي كند. اما وقتي                                                 برقرار 

يا
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باشد، قيد (12) نيز نمي تواند به تنهايي قيد محدود كننده باشد چرا كه مجموعه **rˉ=r امكانپذير نخواهد بود. بنابراين هر 
دو قيد بايد با هم محدود كننده باشند كه اين امر به معني آن است كه αˉ=α و                                  گردد.

VI) وقتي                                      برقرار باشد، در جايي كه قيد (11) تنها قيد محدودكننده باشد، نقطه 

αˉ=1-m/n(p) و rˉ=p امكانپذير خواهد بود و نسبت به نقطه محدود كننده قيد (12) در αˉ=α  مسلط خواهد بود. بايد 
توجه داشت كه αˉ=α جايي است كه توده مردم باالترين مطلوبيت را در مجموعه  نقاط امكانپذير شرط (12) كسب 

مي كنند. بنابراين، قيد (11) بايد در αˉ=1-m/n(p) محدود كننده باشد و rˉ=p جواب باشد.
VII) وقتي m>n(p) است، محدوده شرط (11) كامًال باالي خط r=p قرار مي گيرد و نقاطي كه تابع مطلوبيت توده 
مردم را مقيد به شروط (11) و (12) حداكثر كند، امكانپذير نخواهد بود. بنابراين، يا هر دو قيد بايد محدود كننده باشند يا 
αˉ≤1≥0 بايد محدودكننده گردد. نقاط موجود بر روي αˉ=1 شرط (11) را نقض مي كنند و نقطه αˉ=0 و rˉ=n -1(m) نسبت 
به هر نقطه ديگري را در مجموعه امكانپذير (11) مسلط خواهد بود زيرا در مرزهاي شرط (11) باالي خط r=p مطلوبيت 

مردم y+n(r)+s(r) در r كاهنده خواهد بود.
اثبات نتيجه 2.

I) وقتي x=0 باشد، خواهيم داشت n(p)=0.r0=p و براي همه مقادير n(r**)<0,α<1 برقرار خواهد بود. بنابراين، تنها 
موارد،  بود. در ديگر  rˉ>p خواهد  αˉ=0 و  بكار گرفته شود،   VII بكار مي آيد. وقتي  از قضيه 1   I,III,VI,VII بخشهاي 

p=rˉ=r٠ حاكم است.
 x خواهد بود. بنابراين، همين كهn(rt)  متغيري افزودني در px توجه داشته باشيد كه مقدار توليد منابع در هر دوره (II

زياد مي شود، هر دو سمت (11) و (12) نيز افزايش مي يابد. با اضافه شدن مقدار x، شرط (11) به شرط اينكه نامعادله
                                   برقرار باشد، تنگ تر مي شود. اگر A1 معكوس 
گردد، شرط (11) ضعيف مي شود. بدليل اينكه در تعادل، شرط (11) تنها وقتي كه  αˉ≤αبرقرار شود، محدود كننده خواهد 
 ،x هرجا كه قيد 11 شرط محدود كننده باشد، معكوس خواهد شد. بنابراين، در حالت تعادل افزايش در A1 بود، رابطه
محدوديتهايي كه قيد 11 بر انتخاب مردم از آستانه سياست اعمال مي كند، را ضعيف مي كند. اين امر موجب كاهش قيمت 
تعادلي مي شود اگر αˉ=0 و rˉ=n -1(m)>p برقرار گردد. (بخش هفتم قضيه 1 را بررسي كنيد) اگر αˉ<α برقرار گردد، آنگاه 
متناسب با قسمت ششم قضيه rˉ=p,l خواهد شد و تنها در ˉα افزايش خواهد يافت. شرط (12) نيز در نتيجه افزايش در 
مقدار x تضعيف خواهد شد تا جايي كه شرط (14) درحالت تعادل معكوس گردد اما عكس اين حالت نيز وقتي كه (14) 
 rˉ برقرار گردد و بخش پنجم قضيه 1 حاكم باشد αˉ=α برقرار باشد، درست است. اين مسئله موجب مي شود تا وقتي كه
r خواهد شد و تا وقتي كه **r0>r برقرار باشد، با افزايش x همراه با 

0
كاهش يابد. اگر α<αˉ<1 برقرار باشد، ˉr مساوي 

آن كاهش مي يابد. قيمت نيز وقتي كه αˉ=1 است، كاهش مي يابد اما اگر m<-(1-δ)(1-α)n(p) و بخش V قضيه 1 برقرار 
باشد، كاهش نخواهد يافت.

r است، همه نتايج فوق برقرار است به جز **rˉ=r وقتي كه αˉ>α<1 باشد. در اين حالت، قيمت داخلي 
0
≤r** وقتي (III

 αˉ=1 و تنگتر شدن قيد (12) وقتي كهαˉ=α   و αˉ=0 ديگر كاهش نخواهد يافت. اما تضعيف (11) و (12) در x همراه با
است، به معني آن است كه قيمت در حالت تعادل مي تواند كاهش يابد. اين وضعيت اگر rˉ>p باشد، در αˉ=0 رخ مي دهد. 

اگر **rˉ>r باشد، در αˉ=α  رخ خواهد داد و اگر m≥-(1-δ)(1-α)n(p) و **rˉ>r باشد، در αˉ=1 رخ خواهد داد.
IV) وقتي شرط (14) برقرار است، تنگتر شدن قيد (12) با افزايش x به معني آن است كه قيمت يا سهم توده مردم بايد 
rˉ>max(r**,r است، تنها قيمت كاهش مي يابد. در ديگر تعادلهايي كه شرط (14) را برآورده 

0
),αˉ=1 كاهش يابد. وقتي در

يابد. وقتي كه (14) معكوس گردد، تضعيف شرط (11) و (12)  بايد كاهش  ثابت است و سهم مردم   rˉ=r** مي سازد، 
همزمان با افزايش x به معني آن است كه قيمت بايد كاهش يابد و يا سهم مردم افزايش يابد. وقتي در rˉ>p,αˉ=0 است، يا 
وقتي كه در p≥rˉ>r**,αˉ=α برقرار است، تنها قيمت كاهش خواهد يافت. در ديگر تعادلها جاييكه (14) معكوس مي شود، 

ˉr ثابت خواهد بود و سهم مردم افزايش خواهد يافت.
يادداشتها

* توزيع اين مقدار خالص مي تواند به شكل تدارك افزايش خدمات عمومي ظاهر شود (يا كاهش خدمات عمومي در مواردي كه اين  مقدار خالص 
منفي است). اضافه كردن اين جزئيات، نتيجه اصلي را تغيير نخواهد داد. من از اينها صرفنظر مي كنم تا مدل را ساده نگه دارم.

** اين نتيجه را مي توان چنين بدست آورد: اگر مطلوبيت كسب شده بدليل مصرف d مقدار كاال، n(d) باشد، و s(rt) = maxdu(d) - rd برقرار 
گردد، آنگاه S'(r) - بايد با مقدار بهينه d مساوي شود.

*** طبيعت احتمالي نتيجه انتخابات ناشي از اين امر است كه عوامل ديگر نيز مي توانند ارجحيت هاي مردم را در مورد كانديداها تحت تأثير                         
قرار دهند.
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1. مقدمه
فعاليتهاي  مجموعه  بعنوان  را  اقتصادي  توسعه  اگر 
افزايش  و  مردم  زندگي  سطح  بهبود  براي  كشور  يك 
درآمد ملي بدانيم، خواهيم ديد كه مهمترين مسأله در اين 
زمينه سرمايه  گذاري است و سرمايه، هسته اصلي توسعه 
اقتصادي را تشكيل مي دهد. (شكوهي، 1392). هنگامي 
و  باشد، شركتها  مرحله رشد  در  اقتصاد يك كشور  كه 
سازمانهاي مختلف آن نياز قابل توجهي به تأمين منابع 
مالي از خارج از سازمان خواهند داشت. از سوي ديگر، 
ريسكهاي  انجام  توانايي  خانوارها  فقير،  اقتصادهاي  در 
زياد براي سرمايه گذاري ندارند و به اين صورت تأمين 
سرمايه در كشورهاي درحال توسعه محدود خواهد شد. 
بنابراين، هر مكانيزمي كه ريسك سرمايه گذاري را كاهش 
دهد و شركتها و بنگاههاي اقتصادي را در تأمين وجوه 
مورد نيازشان كمك كند، قابليت اضافه شدن به بازارهاي 

.(Sethu,2006) پولي و مالي را خواهد داشت
بازار سرمايه، بعنوان يكي از زيرساختهاي اقتصادي 
از  يكي  دارد.  برعهده  مختلفي  كاركردهاي  جامعه،  يك 

اين كاركردهاي اساسي، ايجاد سازوكارهايي است كه به 
افزايش نقدشوندگي ابزارهاي تأمين مالي و نهايتًا افزايش 
امنيت سرمايه گذاري منجر شود. از اين رو، انواع مختلفي 
از نهادهاي مالي واسطه اي با هدف جمع آوري وجوه از 
به سبدهاي  سرمايه گذاران غيرحرفه اي و اختصاص آن 
و  سرمايه گذاري  ريسك  كاهش  كارا،  سرمايه گذاري 
گذاشته اند  ظهور  عرصه  به  پا  متعارف،  بازده اي  كسب 
سرمايه گذاري،   .(1389 صفري،  و  روحي  (پورزماني، 
براي كساني كه سرمايه دارند، ولي از تخصص و وقت 
دغدغه  يك  بعنوان  همواره  نيستند،  برخوردار  كافي 
باشد  اندك  سرمايه  وقتي  بويژه  مي شود.  محسوب 
سرمايه گذار  براي  نقد  وجه  به  سرمايه  سريع  تبديل  يا 
افزوده  موضوع  پيچيدگي  بر  باشد،  داشته  اهميت 
مي شود. در نهايت، اهميت موضوع زماني بيشتر مي شود 
مناسب،  بازده  نبود  و  باشد  روبه رو  تورم  با  اقتصاد  كه 
شايد  مواقع،  اين  در  ارزش سرمايه شود.  كاهش  سبب 
سرمايه گذاري  گزينه ها،  مطمئن ترين  و  بهترين  از  يكي 
در صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك باشد (كردبچه و 

دكتر عباس علوي رادـ  گروه برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات يزد
مهدي شكوهيـ  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات يزد

كاركردهاي اقتصادي توسعه صندوقهاي سرمايه گذاري 
مشترك در بازار سرمايه و رشد اقتصادي ايران

چكيده
يكي از مهمترين اهداف دولتها در حوزه اقتصاد، دستيابي به رشد اقتصادي، بويژه در بلندمدت است. در 
تمامي مدلهاي رشد از گذشته هاي دور تا امروز، سرمايه يكي از عوامل كليدي رشد اقتصادي محسوب مي گردد. 
رسالت  مي كنند.  ايفا  اقتصادي  فعاليتهاي  مالي  تأمين  راه  در  مهمي  نقش  مالي  مختلف  نهادهاي  راستا،  اين  در 
مؤسسه ها يا واسطه هاي مالي آن است كه داراييهاي مالي مانند سهام و اوراق بهادار ساير شركتها را خريداري و 
سرمايه مورد نياز آن شركتها را تأمين مي كنند. اين واسطه ها، منابع مالي خود را غالبًا از طريق سهامداران كسب 
كرده، آنها را به صورت تخصصي و حرفه اي سرمايه گذاري مي كنند. صندوقهاي سرمايه گذاري يك نوع از اين 
واسطه هاي مالي است كه امروزه يكي از كسب وكارهاي گسترده در جهان محسوب شده و شهرت و محبوبيت 
آن در سالهاي گذشته داراي رشد قابل مالحظه اي بوده است. در اين مقاله تالش شده تا گوشه اي از كاركردها و 
مزيتهايي را كه اين نهاد ارزشمند مي تواند براي اقتصاد كالن كشور به ارمغان بياورد، مورد تجزيه و تحليل قرار 

گيرد.
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از  مشترك  سرمايه گذاري  صندوقهاي   .(1391 مالمير، 
جمله نهادهاي مالي بازار سرمايه شمرده مي شود كه در 
طي سالهاي اخير به جايگاه ويژه اي در اين بازار دست 
يافته اند. اين صندوقها را مي توان بعنوان حافظ و نگهبان 
حقوق  حامي  و  منافع  نماينده  كوچك،  سرمايه گذاران 
اين  امروزه   .(Davis & Kim, 2007) آنها درنظر گرفت 
صندوقها، به صورت فزاينده اي، نقش قابل توجه و مهمي 
را در اقتصاد كشورهاي مختلف و بازارهاي مالي جهان 

.(Chen et al, 2012) ايفا مي كنند
از  يكي  مشترك  سرمايه گذاري  صندوقهاي  افزايش 
مهمترين مباحث مطرح شده سالهاي اخير بازارهاي مالي 
بجز  ـ  اين صندوقها   .(Capon et al, 1996) بوده است 
چند مورد استثنا كه اكثراً در كشورهاي آسيايي بوده ـ از 
دهه 1990 به بعد گسترش خيره كننده اي در كشورهاي 
مختلف دنيا داشته اند (Klapper et al, 2004). چنين رشد 
مي تواند  اين صندوقها،  اندازه  و  تعداد  در  فوق العاده اي 
و  مناسب  خدمات  اثبات  براي  خوبي  مدرك  و  شاهد 
و  سرمايه گذاران  براي  صندوقها  اين  باالي  مزيتهاي 
راه اندازي  نيز  ايران  در   .(Haslem,2003) باشد  جامعه 
ديرين  آرزوهاي  از  مشترك  سرمايه گذاري  صندوقهاي 
فعاالن بازار سهام بوده، كه به همت قانونگذاران و فعاالن 
از  مشترك  سرمايه گذاري  صندوق  اولين  سرمايه،  بازار 
اواسط سال 1386 فعاليت خود را آغاز كرد و با تصويب 
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي در بهمن ماه 1388 
يابد  بيشتري  توسعه  صندوقها  اين  فعاليت  است  اميد 

(سعيدي، محسني و مشتاقي،1389).
نقدينگي  و  غيرمولد  خرد  سرمايه هاي  وجود 
آثار تورمي  بيشتر موارد  سرگردان در سطح جامعه، در 
و  مالي  منابع  محدوديت  يك سو،  از  دارد.  چشمگيري 
نياز به سرمايه گذاري در زمينه هاي گوناگون در بسياري 
خانوارها  بودن  ناآشنا  ديگر،  سويي  از  و  كشورها  از 
و  كارايي  مالي،  ابزارهاي  و  بورس  مانند  مفاهيمي  با 
بيشماري روبه رو  با مشكالت  را  مالي  بازارهاي  توسعه 
صندوقهاي   .(1391 مالمير،  و  (كردبچه  است  ساخته 
مهمترين  از  يكي  بعنوان  مشترك،  سرمايه گذاري 
واسطه هاي مالي، نقش انتقال سرمايه از سوي دارندگان 
منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف كنندگان (شركتهاي 
توليدي و خدماتي و غيره) بر عهده دارند. هم اكنون، در 
سرمايه گذاري،  توسعه يافته، صندوقهاي  كشورهاي  اكثر 
مي شود  محسوب  سرمايه  بازار  مركزي  هسته  بعنوان 
به  را  از سرمايه هاي سرگردان  هنگفتي  مبالغ  ماهانه  كه 
بخشهاي مولد و فعال جامعه هدايت مي كنند (شيرازيان، 

مناسب  سياستهاي  اتخاذ  با  صندوقها،  اين   .(1384
مي توانند در كاهش تورم، افزايش توليد و بهبود كارايي 
مديران نقشي مؤثر و اساسي ايفا كنند (عبده تبريزي و 
شريفيان، 1386). بدين ترتيب، با توجه به نقش بي بديل و 
پررنگ اين صندوقها در تخصيص بهينه و هدفمند منابع 
اين  كاركردهاي  و  بررسي  سرمايه،  بازار  در  افراد  مالي 
واسطه هاي مالي مي تواند اطالعات با ارزشي در اختيار 
افراد جامعه و سياستگذاران بخش اقتصادي كشور قرار 

دهد (روشنگرزاده و رمضان احمدي، 1390).
2. ضرورت و اهميت تحقيق

نزديك به يكصد سال است كه بر اثر مطالعات اوليه 
افرادي چون شومپيتر (1951-1883)، مي دانيم كه توسعه 
بازارهاي مالي، منتج به رشد اقتصادي مي شود. همچنين، 
باسو در سال 1977 اثبات كرد كه در كشورهاي درحال 
سرمايه  كمبود  اقتصادي،  توسعه  اصلي  مشكل  توسعه، 
از  يكي  انباشت سرمايه  كه  آنجا  از  بدين ترتيب،  است. 
طريق  از  است،  اقتصادي  مداوم  توسعه  منابع  مهمترين 
بازار سرمايه كشور، مي  توان سرمايه الزم را تجهيز كرد 
(شكوهي، 1382؛ Basu, 1997). رشد و ترقيهاي اخيري 
كه بخشهاي مالي و نهادهاي مالي واسطه اي به طور رسمي 
تجربه كرده اند، سهم عمده اي در رشد اقتصادي كشورهاي 
 (Christensen, 1993; Stiglitz, درحال توسعه داشته است
(World Bank, 1989 ;1992. صندوقهاي سرمايه گذاري 
در  گرفته  ابداعات صورت  بزرگترين  از  يكي  مشترك، 
بخشهاي مالي و سرمايه گذاري است كه در آن مجموعه 
نياز  كه  شده  تبديل  به وسيله اي  بهادار  اوراق  از  بزرگي 
سرمايه گذاري را برآورده مي سازد. اين صندوقها در تمام 
ابزارهاي قابل معامله و سودآور، از اوراق قرضه دولتي تا 
قراردادهاي آتي، سرمايه گذاري مي كنند. در كشور اياالت 
صندوقها  اين  در  شهروندان  50درصد  از  بيش  متحده، 
سهام دارند. مجموع ارزش دارايي تحت مديريت انواع 
صندوقها در سال 2009 به حدود 74درصد ارزش بازار 
رسيده است. در سال 1980، از هر 16 خانوار آمريكايي، 
صندوقهاي  در  سرمايه گذاري  واحد  مالك  خانوار  يك 
مشترك بوده است، درحالي كه در سال 2006، از هر سه 
خانوار، يك خانوار مالك واحد سرمايه گذاري بوده است 
متحده، هدف  اياالت  آنجا كه در  از   .(Mishkin,2001)
صندوقها،  در  سرمايه گذاري  از  سرمايه گذاران   اغلب 
فراهم آوردن سرمايه كافي براي تحصيل فرزندان در آينده 
يا مستمري دوران بازنشستگي است، عملكرد صندوقها 
است.  داشته  آمريكايي  شهروندان  رفاه  در  مهمي  تأثير 
بنابراين، كيفيت تصميمات سرمايه گذاري در صندوقها، 
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اقتصاد يك جامعه  فزون بر سرمايه گذاران، براي كليت 
.(Zheng,2008) نيز مهم و سودمند خواهد بود

سال  پايان  در  چين  بهادار  اوراق  مجله  بررسيهاي 
2007 نشان داد كه 83درصد از 14800 پاسخ دهنده به 
را  مشترك  سرمايه گذاري  صندوقهاي  نظرسنجي،  يك 
مديريت  و   سرمايه گذاريها  براي  انتخاب  اولين  بعنوان 
ثروت خود برمي گزينند (Tang et al, 2012). در فرانسه 
است،  زياد  بازنشسته  افراد  جمعيت  آنكه  دليل  به  نيز 
توجه  با  مي شود،  چشمگيري  استقبال  صندوقها  اين  از 
فكر  به  افراد  اكثريت  ايران،  جمعيت  بودن  جوان  به 
مناسب  با سودآوري  امن  محيط  در يك  سرمايه گذاري 
نظريات  فقدان  و  تئوريك  مباني  فقر  از طرفي،  نيستند. 
و ادبيات كاركردگرايانه الزم ـ كه مي تواند امكان تبيين 
مباني و فوايد اين نهادهاي واسطه سرمايه گذاري را از 
ابعاد گوناگون براي گروههاي مختلف جامعه فراهم كند ـ 
صندوقهاي  توسعه  موانع  مهمترين  از  يكي  مي توان  را 
سرمايه گذاري مشترك دانست. بي شك، بررسي زواياي 
نتايج  تحليل  و  اقتصادي  از حيث  مزبور  نهاد  گوناگون 
مي تواند  براينكه  فزون  آن  توسعه آفرين  كاركردهاي  و 
پشتوانه نظري قابل دفاعي را در فرايند رشد و گسترش 
نهادهاي مزبور فراهم كند، موجب تحكيم مباني توسعه 
بايد ماهيت و  نيز مي شود لذا،  بازار سرمايه كارا  پايدار 
مباني اين صندوقها، نحوه عملكرد و كاركردهاي آنها به 

جامعه آموزش داده شود.
صندوقهاي  مهم  نقش  به  توجه  با  راه،  اين  در 
سرمايه گذاري مشترك در رونق بازارهاي مالي و توسعه 
معرفي  با  مقاله تالش مي شود  اين  در  اقتصادي كشور، 
گامي  آن،  مزيتهاي  و  كاركردها  بررسي  و  فعاليت  اين 
مؤثر در راستاي توجه بيشتر به اثرات بالقوه اين صندوقها 
در اقتصاد كشور و بازار سرمايه برداشته شود و موجبات 
رفاه  سطح  افزايش  صندوقها،  اين  بهبود  و  گسترش 

هموطنان و توسعه ميهن عزيزمان فراهم گردد.
3. چارچوب نظري

1-3- تعريف و تبيين مفاهيم
در  سرمايه گذاري  در  متداول  ابزارهاي  از  يكي 
كشورهاي مختلف، سرمايه گذاري از طريق صندوقهاي 
سرمايه گذاري مشترك است. اين صندوقها قادر خواهند 
بود تا منابع ُخرد پولي را از راه بازار پول، يا به صورت 
پروژه هاي  در  و  از صاحبان وجوه، جمع آوري  مستقيم 
سود  سرانجام  و  كنند  سرمايه گذاري  بزرگتر  مشاركتي 
كنند  تقسيم  وجوه  صاحبان  ميان  را  حاصل  زيان  و 
(احمدي حاجي آبادي و بهاروندي، 1390). صندوقهاي 

سرمايه گذاري  مهم  نهادهاي  از  يكي  سرمايه گذاري، 
براي  را  مناسبي  شرايط  كه  هستند  مالي  بازارهاي  در 
سرمايه گذاران، بويژه سرمايه گذاران ناآشنا فراهم مي كنند. 
اين صندوقها، مزاياي متعددي را هم براي بازار سرمايه 
صندوقهاي  مي آورند  فراهم  سرمايه گذار  براي  هم  و 
حرفه اي،  مديريت  قبيل  از  مزايايي  داراي  بحث،  مورد 
آنها،  سهام  قيمتگذاري  بودن  شفاف  باال،  نقدشوندگي 
تنوع بخشي به اوراق بهادار و كاهش نسبي ريسك هستند 
با  مي توانند  همچنين  اين صندوقها،   .(1392 (شكوهي، 
اتخاذ سياستهاي مناسب، در كاهش تورم، افزايش توليد، 
مالي  منابع  درست  تخصيص  عمومي،  مالكيت  افزايش 
مهمي  و  اساسي  نقش  مديران،  كارايي  بهبود  و  جامعه 
توسعه يافته،  كشورهاي  اكثر  در  هم اكنون،  كنند.  ايفا 
بازار  مركزي  هسته  بعنوان  سرمايه گذاري،  صندوقهاي 
از  هنگفتي  مبالغ  ماهانه  و  مي شوند  محسوب  سرمايه 
سرمايه هاي سرگردان را به بخشهاي مولد و فعال جامعه 

هدايت مي كنند (روشنگرزاده و احمدي، 1390).
به استناد بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار 
نهادي  سرمايه گذاري  ايران، صندوق  اسالمي  جمهوري 
مالي است كه فعاليت اصلي آن  سرمايه گذاري در اوراق 
بهادار است و مالكان آن به نسبت سرمايه گذاري خود، 
در سود و زيان صندوق شريك هستند. اين صندوقها، با 
توجه به تعريف صورت گرفته در قانون مذكور، بعنوان 
جانشين مناسبي براي سبدهاي مشاع، ايجاد شده است 

(قانون بازار، 1384).
هرچند، تعاريف صورت گرفته در پژوهشها و كتابهاي 
مشترك،  سرمايه گذاري  صندوقهاي  مورد  در  مختلف 
اغلب شباهت زيادي با يكديگر دارند، با وجود اين، در 

جدول (1) منتخبي از اين تعاريف بيان شده است:
به طور كلي مي توان گفت كه صندوق سرمايه گذاري 
مشترك مجموعه اي از سهام و اوراق قرضه است. فرض 
و  كرده  را جمع  مردم  از  گروهي  كه يك شركت  كنيد 
پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار 
به  را  سهامي  سرمايه گذار،  هر  مي كند.  سرمايه گذاري 
دست مي آورد كه نشان دهنده مالكيت بخشي از داراييهاي 
بايد  صندوق است. هر صندوق سرمايه گذاري مشترك 
اشكال  و  هدفها  شامل  صندوق  (چشم انداز)  اميدنامه 
بازخريد  و  فروش  چگونگي  هزينه ها،  سرمايه گذاري، 
سرمايه گذاران  به  را  ديگر  موردهاي  و  صندوق  سهام 

بالقوه و عموم ارايه كند.
1-1-3- ساختار و اركان

صندوقهاي  عملياتي  ساختار  كلي،  به طور 
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سرمايه گذاري مشترك در ايران به صورتي است كه در 
نمودار (1) نمايش داده شده است:

الف) مجمع صندوق
نصف  حداقل  دارندگان  با حضور  صندوق،  مجمع 
به عالوه يك واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز داراي حق 
رأي صندوق رسميت مي يابد. واحدهاي سرمايه گذاري 
ممتاز، آن بخش از سرماية اوليه است كه توسط مؤسسان 
تأمين مي شود و پس از پرداخت اين مبلغ، مجوز عرضه 
(بعنوان  اوليه  سرمايه  باقيمانده  تأمين  براي  عمومي 
شد.  خواهد  صادر  عادي)  سرمايه گذاري  واحدهاي 
مي شود  قلمداد  ركن صندوق  باالترين  مجمع صندوق، 
و  ضامن  متولي،  مدير،  انتخاب  آن  وظيفه  مهمترين  و 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  به  معرفي  و  حسابرس 

(سبا) براي تأييد است.
ب) مدير صندوق

بازار  در  متخصص  و  صندوق  اجرايي  ركن  مدير، 
سرمايه است كه الزم است مطابق اساسنامه گزارشهاي 
در  و  كند  تهيه  را  ارائه  قابل  اطالعات  و  پيش بيني شده 
اوراق  بورس  (سازمان  سبا  و  حسابرس  متولي،  اختيار 

بهادار) قرار دهد. همچنين، با استفاده از تارنماي مربوط 
به صندوق سرمايه گذاري، اطالعات ذكر شده در بخش 
اعالم  عموم  آگاهي  براي  را  اساسنامه  اطالع رساني، 

مي كند.
پ) متولي صندوق:

و  مي شود  محسوب  صندوق  نظارتي  ركن  متولي، 
مهم  وظايف  از  مي كند.  انتخاب  را  او  صندوق  مجمع 
تأييد  صندوق،  مجمع  به  حسابرس  پيشنهاد  متولي، 
افتتاح شده توسط مدير براي صندوق  حسابهاي بانكي 
است.  ضامن  و  مدير  عملكرد  بر  مستمر  نظارت  و 
سرمايه گذاران  وكيل  و  نماينده  بعنوان  متولي  همچنين، 
انجام  صندوق  عليه  كيفري  دعواي  هرگونه  اقامة  براي 

وظيفه مي كند.
ت) ضامن:

ضامن نيز توسط مجمع انتخاب شده، پس از تأييد سبا 
در اميدنامة صندوق براي عموم معرفي خواهد شد. منظور 
از ضمانت در ساختار صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك 
در سهام (در اندازة كوچك) فراهم كردن نقدينگي كافي 
در شرايطي است كه صندوق براي انجام پرداختها طبق 

تعريفسالمحقق يا سازمان
Investment 
Company 
Institute

 صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك، نوعي شركت سرمايه گذاري است كه وجوه سرمايه گذاران را2007
.(ICI, 2007)جمع آوري و در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كند 

 قانون شركتهاي
 سرمايه گذاري
امريكا

1940
از نوعي  را  مشترك  قانون 1940 شركتهاي سرمايه گذاري، صندوقهاي سرمايه گذاري  امريكا،   در 
 شركتهاي سرمايه گذاري مديريتي با ويژگيهاي مخصوص به خود معرفي مي كند كه حرفه اصلي آن
 در درجه اول، سرمايه گذاري، سرمايه گذاري مجدد، تملك، نگهداري يا معامله اوراق بهادار قابل

(USA Investment Company Act, 1940)بازخريد را به سرمايه گذاران عرضه مي كند 

1389راعي و پويان فر
به  كه  هستند  مالي  واسطه هاي  مشترك،  سرمايه گذاري  صندوقهاي  يا  سرمايه گذاري،   صندوقهاي 
 عموم مردم سهام مي فروشند و وجوه حاصل را در پرتفوي متنوعي از اوراق بهادار سرمايه گذاري
 مي كنند. هر واحد سرمايه گذاري كه در صندوقهاي سرمايه گذاري فروخته مي شود، نماينده نسبت
 متناسبي از پرتفوي اوراق بهادار است كه صندوق سرمايه گذاري به وكالت از طرف سهامداران خود

اداره مي كند (راعي و پويان فر، 1389).

 شهرآبادي و
بشيري

1389
 صندوق سرمايه گذاري مشترك سبدي متشكل از مجموعه اي از سهام، اوراق مشاركت، سپرده هاي
 بانكي، وجه نقد و ساير اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است كه توسط امين
 صندوق و با همكاري گروهي از كارشناسان خبره اداره مي شود. اين نوع صندوقها در بورس اوراق
 بهادار تهران نيز توسط برخي از شركتهاي كارگزاري ايجاد و به عموم سرمايه گذاران عالقمند، عرضه

مي شود (شهرآبادي و بشيري، 1389).

1378پوريان
 گروهي از سرمايه گذاران كه در جستجوي هدف مشابهي هستند، مي توانند وجوه خود را بر روي
دهند  قرار  صندوق  يك  در  داراييها(Pooled Funds)هم  پخش  جمله  از  حاصل،  مزاياي  از  و    
(Diversification)و كاهش ريسك و از مديريت تخصصي پورتفوليو، نقدينگي باال و سهولت در  

امور سرمايه گذاري برخوردار شوند (پوريان، 1378).

جدول (1): مفاهيم صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك
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اساسنامه و يا ابطال واحدهاي سرمايه گذاري متقاضيان به 
قيمت ابطال محاسبه شده، وجه نقد كافي نداشته باشد. 
از  يكي  كردن  فراهم  به  منجر  ضامن  وجود  بنابراين، 
امتيازات سرمايه گذاري در اين گونه صندوقها، در مقايسه 
سهام شركتها خواهد شد؛  در  مستقيم  سرمايه گذاري  با 
واحدهاي  دارندگان  نقدشوندگي  ضامن  وجود  با  زيرا، 
سرمايه گذاري اين اطمينان را خواهند داشت كه هر زمان 
خود  سرمايه گذاري  واحد  (فروش)  ابطال  به  تصميم 
براي آن طبق ضوابط و مقررات مربوط  تقاضا  بگيرند، 

وجود دارد (چاوشي، 1387).
ث) حسابرس

بين  از  كه  است  نظارتي  ديگر  ركن  حسابرس، 
براي  متولي،  توسط  و  سبا  معتمد  مؤسسات حسابرسي 
تأييد به مجمع صندوق معرفي مي شود. مدت مأموريت 
با  و حسابرس،  مي شود  تعيين  مجمع  توسط  حسابرس 
را  اساسنامه  طبق  محوله  وظايف  مسئوليت،  اين  قبول 

به عهده خواهد گرفت.
ج) كارگزاران صندوق:

معامالت  به  مربوط  امور  انجام  براي  مدير صندوق 
از خدمات  بهادار،  اوراق  سهام پذيرفته شده در بورس 
كارگزاران مورد تأييد سازمان استفاده مي كند. كارگزاران 
مذكور، كه داراي مجوز فعاليت از سبا هستند فزون بر 
وظايف معمول، موظف به انجام وظايف طبق اساسنامه 

نيز خواهند بود.
چ) مدير سرمايه گذاري:

را  حقيقي  شخص  نفر  چند  يا  يك  صندوق،  مدير 

به  كه  مي كند  انتخاب  سرمايه گذاري  مديران  بعنوان  
به سرمايه گذاري  مربوط  تصميمات  مدير،  از  نمايندگي 
و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار را در چارچوب 
مقررات اعمال مي كنند. مشخصات مدير سرمايه گذاري 
تا صالحيت  است  الزم  و  مي گيرد  قرار  سبا  اختيار  در 
حرفه اي او نيز به تأييد سبا برسد (سازمان بورس اوراق 

بهادار، 1390).
صندوقهاي  تكامل  سير  و  پيشينه   -3-2

سرمايه گذاري
سال  به  سرمايه گذاري،  صندوقهاي  فعاليت  آغاز 
دستور  يكم  ويليام  كه  هنگامي  يعني  برمي گردد،   1822
اسكانديناوي  كشورهاي  عام  سهامي  «شركت  تأسيس 
را  شركت  اين  داد.  را  ملي»  صنعت  راه اندازي  براي 
نخستين شركت سرمايه گذاري در جهان مي دانند. رشد و 
گسترش شركتهاي سرمايه گذاري در سده 19 در اروپا و 
بويژه در انگلستان بسيار چشمگير بود، به گونه اي كه در 
1868 شركت سرمايه گذاري مستعمراتي واقع در لندن، 
فعالترين و برجسته ترين شركت سرمايه گذاري در جهان 
در   .(Anderson & Ahmed, 2005) مي آمد  به شمار 
اياالت متحده، صندوقهاي سرمايه گذاري پس از جنگ 
جهاني اول به راه افتاد. با آغاز سرمايه گذاري در دوران 
رشد اقتصادي اياالت متحده، صندوقهاي مشترك، بويژه 
با خريد اوراق قرضه شركت راه آهن آمريكا، پرطرفدار 

.(Mishkin,2011) شدند
پس از جنگ جهاني اول، رونق اقتصادي امريكا باعث 
خانوارهاي  نزد  بزرگ  و  كوچك  سرمايه هاي  تشكيل 

نمودار (1): ساختار عملياتي صندوقهاي سرمايه گذاري

متولي

 مجمع صندوق

ضامن  مدير

حسابرس كارگزار مدير سرمايه گذاري
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يا  آنها به سرمايه گذاري مستقيم  امريكايي شد و تمايل 
غيرمستقيم بر روي سهام شركتها افزايش يافت؛ از اين رو، 
نخستين صندوق مشترك سرمايه گذاري به شكل امروزي 
 1924 در  ماساچوست  سرمايه گذاران  تراست   نام  به 
(جعفري سرشت،  تشكيل شد  امريكا  بوستون  در شهر 
سرمايه گذاري  صندوقهاي  كنون  تا  سال  آن  از   .(1386
در جهان به صورت موفقيت آميزي فعاليت خود را ادامه 
تعداد صندوقهاي  امريكا،  در  فقط  كه  به طوري  داده اند. 
به   ،1940 در  صندوق   68 از  مشترك  سرمايه گذاري 
51671 صندوق در 2000 و 66350 صندوق در 2007 
رسيده   2012 در  صندوق   8787 از  بيش  نهايت  در  و 

.(ICI,2012) است
از نظر حجم سرمايه گذاري در صندوقهاي مشترك 
نيز رشد چشمگيري در جهان رخ داده است، به گونه اي 
كه سرمايه صندوقهاي مشترك آمريكا از 43 بيليون دالر 
 2013 ژانويه  در  دالر  بيليون   13/4 به   ،1970 سال  در 
 (2004) همكارانش  و  كالپر  بررسيهاي  است.  رسيده 
نشان داد كه در 1998 بازار اياالت متحده 60درصد از 
به  را  مشترك  سرمايه گذاري  صندوقهاي  داراييهاي  كل 
خود اختصاص داده است، پس از آن كشورهاي اتحاديه 
آسيا  شرق  كشورهاي  ديگر  و  ژاپن  30درصد،  با  اروپا 
سهم  با  توسعه،  درحال  كشورهاي  ساير  و  6درصد  با 
4درصد از كل داراييهاي اين صندوقها در سراسر جهان، 
در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. خالص ارزش داراييهاي 
اين صندوقها نيز در كشورهاي مختلف، داراي افزايش 

.(Klapper et al, 2004) چشمگيري بوده است
گرچه عمر اين صنعت در كشور ما كمتر از يك دهه 
است، اما، نكته قابل توجه، شتاب گسترش اين فعاليت 
پرداخته  آن  به  بعد  قسمتهاي  در  كه  است  كشور  در 
خواهد شد. اولين صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك، با 
درآمد ثابت در كشور ايران در 1386/4/23، شروع به كار 
با  اولين صندوق سرمايه گذاري مشترك  كرد، همچنين، 
سرمايه متغير، از ابتداي سال 1387 فعاليت خود را آغاز 
كرد (سعيدي و مقدسيان، 1389). در طول اين شش سال 
گذشته شاهد افزايش چشمگير صندوقهاي سرمايه گذاري 
مشترك، هم از نوع با سرمايه متغير (سرمايه گذاري در 
در  كه،  به طوري  بوده ايم.  ثابت  درآمد  با  هم  و  سهام) 
انتهاي سال 89، 37 صندوق و در انتهاي سال 91، 93 

صندوق فعال، در بورس اوراق بهادار حضور داشته اند.
سرمايه گذاري  صندوقهاي  كلي  طبقه بندي   -3-3

مشترك
الف) صندوق سرمايه گذاري باز (با سرمايه متغير): 

سهام  مردم  عموم  به  كه  آماده اند  همواره  اين صندوقها 
به  سهامدار،  تقاضاي  صورت  در  و  بفروشند،  جديد 
قيمتي كه برابر ارزش خالص دارايي (يا ارزش خالص 
مجموعه  ارزش  تقسيم  حاصل  واقع  در  كه  داراييها، 
در  كه  است  آن  سهام  تعداد  بر  سرمايه گذاري صندوق 
پايان هر روز معامالتي، با توجه به تغييرات قيمت سهام، 
اوراق بهادار و سودهاي نقدي تعلق گرفته به آن محاسبه 
مي شود،  محاسبه  روز  هر  خاتمه  در  و  است  مي شود) 
صندوقها،  اين گونه  در  كنند.  بازخريد  را  موجود  سهام 
بهادار  اوراق  انواع  روي  بر  را  خود  سرمايه  سهامداران 
زمان  مدت  است  ممكن  و  مي كنند  سرمايه گذاري 
باشد.  يا بدون محدوديت زماني  تشكيل آن كوتاه مدت 
بدين ترتيب، سرمايه گذاران داراي سبد متنوعي از اوراق 
بهادار هستند و ريسك سرمايه گذاري آنها نيز در حداقل 
خود خواهد بود. اين نوع از صندوقها ممكن است در 
سرمايه گذاري خود عملكرد محافظه كارانه و يا متهورانه 

داشته باشند (مهران فر، 1387).
از  دسته  آن  به  بسته:  سرمايه گذاري  صندوق  ب) 
سرمايه گذاري  واحدهاي  كه  مي شود  گفته  صندوقها 
خارج  يا  بورس  بازار  در  شركتها  ساير  همانند  را  خود 
از بورس به فروش مي رسانند. ميزان سرمايه آنها ثابت 
سرمايه گذاري  واحدهاي  عرضه  دوره  در  تنها  و  بوده 
انتشار  به  اقدام  عمومي،  مجمع  تصويب  از  پس  و 
واحدهاي سرمايه گذاري جديد مي كنند و پس از اتمام 
واحدهاي  مي توانند  سرمايه گذاران  پذيره نويسي،  دوره 
بورس  بازار  در  فقط  را  صندوق  اين  سرمايه گذاري 
واحدهاي  قيمت  كنند.  معامله  بورس  از  خارج  يا  و 
و  عرضه  جريان  طريق  از  صندوقها  اين  سرمايه گذاري 
تقاضاي بازار تعيين مي شود و مي تواند كمتر يا بيشتر از 
صندوقها،  اين  باشد.  صندوق  داراييهاي  خالص  ارزش 
همانند ساير شركتها به فروش واحدهاي سرمايه گذاري 

خود اقدام مي كنند (بورس اوراق بهادار تهران، 1390).

4. پيشينه تحقيق
و  سرمايه  بازار  با  مرتبط  حوزه هاي  كلي،  به طور 
عناصر تأثيرگذار در آن و كانالهاي ارتباطي بازار سرمايه 
نظر  از  اقتصادي،  رشد  نظير  اقتصادي  متغيرهاي  با 
راستا،  همين  در  است.  غني  بسيار  موضوعي  مطالعات 
سوابق تحقيق گسترده اي در داخل و خارج كشور وجود 
دارد. اما بررسيها نشان مي دهد كه در زمينه كاركردهاي 
اثرات آن بر رشد  صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك و 

اقتصادي، مطالعات زيادي صورت نگرفته است.
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5. مباني اقتصادي
با مراجعه به شواهد اقتصادسنجي و پژوهشهاي علمي 
مطالعات  بيشتر  در  كه  دريافت  مي توان  گرفته  صورت 
انجام شده، اين موضوع كه توسعه بازارهاي مالي موجب 
رشد اقتصادي سريعتر جوامع مي شود، مورد تأييد قرار 
گرفته است (Ang 2008؛ فقهي كاشاني، 1386). لين وو 
و همكارانش (2010) در بررسي 13 كشور اروپايي، طي 
سالهاي 1976 تا 2005، به يافته هاي جالبي دست يافتند 
كه يكي از آنها تأثير مثبت و  محسوس توسعه نهادهاي 
بود  بررسي  مورد  كشورهاي  اقتصادي  رشد  بر  مالي 
(Wu et al,2010). در پژوهشي ديگر اددوكان با تحليل 
اطالعات 71 كشور در بازه زماني 1960 تا 1980 به اين 
اين كشورها، حضور  از  درصد  در 85  كه  رسيد  نتيجه 
كشورها  اين  اقتصادي  توسعه  و  ترقي  مالي،  نهادهاي 
و  ژانگ   .(Odedokun,1996) است  داشته  دنبال  به  را 
همكارانش، با بررسي 286 شهر كشور چين طي سالهاي 
مالي  نهادهاي  توسعه  كه  دادند  نشان   2006 تا   2001
به طور مثبتي با رشد اقتصادي شهرها مرتبط بوده است 
ديگري  بسيار  مطالعات گسترده   .(Zhang et al, 2012)
نتايج  به  آنها  تمامي  كه  است  انجام شده  زمينه  اين  در 
مشابهي مبني بر تأثير مثبت توسعه بخش مالي بر رشد 
از:  عبارتند  آنها  از  تعدادي  كه  يافته اند  دست  اقتصادي 
 (Greenwood & Jovanovic, جوانوويك  و  گرين وود 
(1990، خان (Khan,2000)، شاو (Shaw,1973)، كار و 
 (Rajan راجان و زينگالس ،(Kar & Eric, 2000) اريك
 (King & Levine, اوين  و  كينگ   ،& zingales, 1998)
 (Greenwood & Smith, اسميت  و  گرين وود   ،1993)

.(Liu & Hsu, 2006) 1997، ليو و هسو)
مهمترين  از  يكي  سرمايه گذاري،  صندوقهاي 
سازوكارهاي سرمايه گذاري در بازارهاي مالي هستند كه 
شرايط بازار را از نظر ريسك و بازده براي سرمايه گذاران 
مساعدتر  مبتدي  سرمايه گذاران  براي  بويژه  مختلف 
در  مالي،  واسطه  نقش  ايفاي  با  اين صندوقها،  مي كنند. 
واقع سرمايه گذاري افراد غيرحرفه اي را از حالت مستقيم 
رهگذر  اين  در  و  مي كنند  تبديل  غيرمستقيم  حالت  به 
و  بازار سرمايه و سرمايه گذار  براي  را  متعددي  مزاياي 
اقتصاد كالن جامعه فراهم مي آورند (عادلي،  نهايت  در 

.(1391
در ادامه با  توجه به مطالب گفته شده، اهم كاركردهاي 

اقتصادي اين صندوقها تشريح مي گردد.
بنگاههاي  بين  سازنده  رقابت  ايجاد   -5-1

اقتصادي

موضوع  رقابت پذيري يكي از مسائل اساسي است كه 
براي ارزيابي آن معيارهاي مختلفي وجود دارد. همچنين، 
رقابت پذيري يك موضوع مهم و محوري است كه از آن 
بعنوان ابزاري براي رسيدن به رشد مطلوب اقتصادي و 
اقتصادي  كنوني  شرايط  در  مي شود.  ياد  پايدار  توسعه 
حاكم بر جهان، كه يكي از دغدغه هاي كشور ما، پيوستن 
به  بودن  رقابت پذير  است،  تجارت  جهاني  سازمان  به 
در  ثبات  و  مناسب  موقعيت  به  دستيابي  امكان  معناي 

بازارهاي جهاني است (عسگري، 1388).
وجود رقابت سالم، مهمترين محرك براي بنگاههاي 
عبارتي  به  و  رقابتي شان  توان  افزايش  براي  اقتصادي 
سال  گزارش  طبق  مي شود.  محسوب  رقابت پذيريشان 
حاضر  شواهد   (DFID) بين المللي  توسعه  اداره   2001
حكايت از آن دارند كه اقدامات ضد رقابتي در عرصه 
بين المللي در كشورهاي درحال توسعه متداولتر و نافذتر 
اين  دليل  مي رسانند.  آسيب  توسعه  مراحل  به  و  است 
موضوع آن كه، كشورهاي در حال توسعه، به جاي تكيه 
بر توليدات صنايع بومي خود، به مقدار زيادي بر واردات 
متكي اند، تا اندازه اي كه واردات آنها نيز مشمول اقدامات 
داخلي  مشتريان  و  توليدكننده ها  و  مي شود  رقابتي  ضد 

متضرر مي شوند.
از نظر اقتصاد ُخرد، بورس يك نمونه بسيار نزديك 
به بازار رقابت كامل است. كاالها در بورس همگن است 
و به دليل وجود مقدار زيادي خريدار و فروشنده در آن و 
همچنين آزادي ورود و خروج، قيمتهاي تعيين شده بسيار 
بهادار،  اوراق  بورس  است.  تعادلي  قيمتهاي  به  نزديك 
باعث  اقتصادي،  ابزاري  بعنوان  رقابتي،  فضاي  ايجاد  با 
فروش  طريق  از  بتوانند  سودده،  شركتهاي  كه  مي شود 
سهام به تأمين مالي بپردازند و برعكس شركتهاي زيانده، 
با  بدين ترتيب،  از گردونه خارج شوند.  به طور خودكار 
چنين تفكيكي، بازار مي تواند به تخصيص مطلوب منابع 
بپردازد (بورس اوراق بهادار تهران، 1390). در اين راستا، 
صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك مي توانند با توجه به 
سرمايه گذاريهاي  خود،  تخصصي  امكانات  و  شرايط 
را  جامعه  رقابتي  فضاي  و  رسانند  انجام  به  را  مطلوبي 

احيا كنند.
2-5- تسهيل فرآيند تأمين مالي شركتها

مسأله تأمين مالي پروژه ها و بنگاههاي اقتصادي در 
سالهاي اخير، به يكي از چالشهاي اصلي توسعه  بخش 
خصوصي و در نتيجه مانعي براي شتاب بخشيدن به رشد 
اقتصادي ايران تبديل شده است. اين امر مخصوصًا در 
با شرايط ركودي  اقتصادي  شرايط كنوني كه بنگاههاي 
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مواجه بوده و بانكها اغلب با مشكالت تأمين نقدينگي 
واحدهاي  مشكالت  به  پيش  از  بيش  هستند،  روبه رو 
بيشتر  زماني  امر  اين  اهميت  است.  افزوده  توليدي 
خواهد شد كه بدانيم مسأله تأمين مالي بنگاهها از جمله 
اهداف  تحقق  اصلي  پيش نيازهاي  از  يكي  و  ضرورتها 
حمايت  ملي،  «توليد  عنوان  با  گذشته  سال  نامگذاري 
تجهيز  بدون  واقع  در  ايراني» است و  كار و سرمايه  از 
بنگاههاي اقتصادي به منابع مالي كافي، نمي توان انتظار 
داشت كه توليد ملي از توان كافي براي توسعه فعاليتهاي 
(بازارهاي  مالي  بازارهاي  هرچه  باشد.  برخوردار  خود 
پول و سرمايه) توسعه يافته تر باشد و به صورت كارآمدتر 
عمل كنند، بنگاههاي اقتصادي نيز از فرصتهاي بيشتري 
فرايند  بهره مند شده و  مالي طرحهاي خود  تأمين  براي 
از  نتايج حاصل  تسهيل خواهد شد.  نيز  اقتصادي  رشد 
ـ  اقتصاد  جهاني  مجمع  رقابت پذيري  گزارش  آخرين 
كه در اواخر سال گذشته منتشر شد ـ نشان مي دهد كه 
به  دسترسي  معضل  ايران،  در  اقتصادي  فعاالن  نگاه  از 
منابع مالي در صدر 15 مانع فراروي كسب وكار و قبل 
از موانع ديگري از جمله عدم ثبات در سياستهاي دولت 
 .(1391 تاجيك،  و  (پرخيده  است  گرفته  قرار  تورم  و 
كه  است  توسعه  درحال  كشوري  ايران  ديگر،  از سوي 
قابل توجهي  به شكل  پيشرفت  به توسعه و  نيل  جهت 
نيازمند سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه در سطوح كالن 
مالي و سرمايه گذاري همواره  تأمين  لذا،  است.  ُخرد  و 
يكي از دغدغه ها و معضالت دولت و بنگاهها در ايران 
بوده است (قاسمي، 1388). در ايران، بنگاههاي كوچك 
و متوسط با در اختيار داشتن بيش از 60درصد اشتغال 
بسياري  مشكالت  با  بنگاهها  مجموع  از  درصد   94 و 
مالي  تأمين  انجام شده،  مطالعات  براساس  كه  مواجه اند 
و مكانيزمهاي آن، يكي از مهمترين اين مشكالت است 

(قاسمي و علمي مقدم، 1388).
و  است  مالي  بازار  ركنهاي  از  يكي  سرمايه،  بازار 
نقش مؤثري در بسيج امكانات مالي و سرمايه اي به منظور 
رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد و در بسياري از 
نياز  مورد  اعتبارات  مالي  تأمين  نقش  جهان  كشورهاي 
بنگاههاي اقتصادي را بر عهده دارند (اكبري و جليليان، 
1389). يكي از عمده ترين پيامدهاي كارايي بازار سرمايه 
اين است كه از منابع موجود به بهترين وجه، و به شكلي 
درست و مطلوب، بهره برداري مي شود. بازار سرمايه بايد 
شركتهاي  آن،  طريق  از  كه  باشد  داشته  را  ويژگي  اين 
و  كنند  تأمين  را  نياز خود  مورد  بتوانند سرمايه  نيازمند 
شركتهايي كه به راستي نبايد منابع تازه به دست آورند و 

پروژه هاي آنها توازي معقولي از بازده و خطر ندارد، از 
دستيابي به منابع جديد در بازار محروم شوند (جهانخاني 
و عبده تبريزي، 1373). يكي از فرصتهايي كه مي تواند 
تأثير بسزايي داشته  بازار سرمايه و كارايي آن  بر حجم 
كه  است  مشترك  سرمايه گذاري  صندوقهاي  باشد، 
مي تواند بعنوان منبعي پايدار براي تأمين مالي پروژه هاي 

سرمايه گذاري تلقي شود (قاسمي، 1388).
توزيع  و  عمومي  مالكيت  گسترش  به  3-5- كمك 
عادالنه درآمد (سياست خصوصي سازي و اجراي بند ج 

اصل 44 قانون اساسي)
در  گسترده اي  صورت  به  خصوصي سازي  فرايند 
كشورهاي جهان در حال انجام مي باشد. دليل اين امر، 
فعاليتهاي  واگذاري  ضرورت  به  دولتمردان  احساس 
اقتصادي و مؤسسات دولتي به بخش خصوصي است. 
اجراي  روشهاي  است،  توجه  قابل  مورد  اين  در  آنچه 
و  مالي  بازارهاي  نقش  بررسي  و  واگذاري  سياست 
نهادهاي مالي واسطه اي در تسهيل اجراي اين سياست 
است. واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي، 
به صورت فروش سهام شركتهاي دولتي به سرمايه گذاران 
بخش خصوصي صورت مي گيرد. خريد و فروش سهام 
نياز به بازار مالي مناسب دارد. بنابراين، يكي از ملزومات 
اوليه واگذاري، وجود يك بازار مالي مناسب و فعال است. 
يعني، با فراهم بودن ساير شرايط، هر اندازه بازار مالي 
سازمان يافته تر، وسيعتر و داراي مؤسسات مالي قويتري 
باشد، متناسب با آن جريان واگذاري تسهيل مي گردد و 
به عكس، درصورت عدم انسجام و كارايي بازار مالي و 
بمراتب  واگذاري،  جريان  مناسب،  مالي  نهادهاي  عدم 

كندتر خواهد شد (فدايي خوراسگاني، 1388).
تصويب سياستهاي اصل 44 توسط مجلس شوراي 
جمله  از  خصوصي،  بخش  نمودن  فعال  براي  اسالمي 
اصالحات  به منظور  كه  است  بلندمدتي  سياستهاي 
گرفته  صورت  پايدار  توسعه  به  دستيابي  و  اقتصادي 
تعيين شده  براي تحقق چنين آرماني  اهدافي كه  است. 

عبارت است از:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي.

بازار  و  اقتصادي  بنگاههاي  مالكيت  گسترش   -
سرمايه و افزايش مشاركت عمومي.

- كاهش انحصار، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد 
ملي و آزادسازي اقتصاد.

در  تعاوني  و  خصوصي  بخشهاي  سهم  افزايش   -
اقتصاد ملي.

در تصدي  دولت  مديريت  و  مالي  بار  از  كاستن   -
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فعاليتهاي اقتصادي.
- افزايش سطح عمومي اشتغال.

- تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود 
درآمد خانوارها.

بخش  از  اقتصادي  كنترل  و  مالكيت  جابه جايي   -
دولتي به بخش خصوصي.

بخش  در  توسعه  و  پژوهش  هزينه هاي  افزايش   -
خصوصي.

بهره وري  و  اقتصادي  بنگاههاي  كارايي  ارتقاي   -
منابع مادي، انساني و فناوري.

توسعه  به  دستيابي  براي  كشورها  از  برخي  امروزه، 
از  ديگر  برخي  و  خصوصي سازي  راهبرد  از  پايدار 
به  مربوط  موانع  رفع  بهبود محيط كسب وكار و  راهبرد 
گسترش بخش خصوصي، بعنوان راهبرد مكمل استفاده 
مي كنند. البته در هر نظامي ديدگاه خاصي پيرامون بخش 
خصوصي وجود دارد؛ مثًال، در نظام سوسياليستي اصل، 
بر  تكيه  اصل،  كاپيتاليسم  در  و  مالكيت خصوصي  نفي 
مالكيت خصوصي و آزادي مطلق آن است درحالي كه 
اسالم قايل به اصل مالكيت دوگانه (مالكيت خصوصي، 
يك  هر  براي  عين حال،  در  و  است  دولتي)  و  عمومي 
كه  كرده  وضع  مقرراتي  و  حدود  مالكيت  اقسام  از 
دو  از  يك  هر  معايب  آن،  صحيح  اجراي  درصورت 
و  بالندگي  جامعه  اقتصاد  و  برطرف شده  ديگر  سيستم 
شكوفايي نويني خواهد يافت. تنها وجه مشترك اقتصاد 
اسالمي و كاپيتاليسم، اصل احترام به مالكيت خصوصي 
تفاوت  هم  با  بسيار  آن  مقررات  و  حدود  ولي،  است، 
تكاليف  از  يكي  يكديگرند.  از  جدا  ماهيت  دو  و  دارد 
قانوني دولت در اجراي سياست اصل 44، توانمندسازي 
و  تشكيل  و  ايجاد فضاي كسب وكار  بخش خصوصي، 
تقويت نهادهاي مالي مرتبط با آن است. هم اكنون يكي 
از مهمترين موانع اجراي صحيح خصوصي سازي، نبود 
بسترهاي الزم، يا به عبارتي نبود ابزارهاي الزم و تدابير 
همواركننده براي مشاركت بخش خصوصي و غيردولتي 
ضرورت  و   44 اصل  اهميت  به  توجه  با  لذا،  است. 
خصوصي،  بخش  در  اقتصادي  فعاليتهاي  گسترش 
بايد  پيش گفته  اهداف  به  رسيدن  براي  مي رسد  به نظر 
شود.  فراهم  نيز  بخش  اين  نياز  مورد  مالي  ابزارهاي 
سرمايه گذاري  صندوقهاي  تشكيل  ابزارها،  اين  از  يكي 
است. در اين راستا، در سال 1388 دولت اليحه اي مبني 
به  سرمايه گذاري  صندوقهاي  از  حمايت  و  تأسيس  بر 
و  شركتها  از  برخي  اگرچه  است.  كرده  تقديم  مجلس 
سرمايه گذاري  شركت  مانند  سرمايه گذاري  صندوقهاي 

و  ايرانيان  اقتصاد  مهر  سرمايه گذاري  اجتماعي،  تأمين 
هستند  مالي  نهادهاي  جمله  از  بازنشستگي  صندوقهاي 
كه حجم زيادي از منابع مالي را در اختيار دارند. اما، اين 
نوع صندوقها در واقع نوعي نهاد شبه دولتي هستند كه 
نه نظارت پذيري مجلس و ساير نهادهاي نظارتي را پذيرا 
رقابت پذيري  قواعد  كه  هستند  خصوصي  نه  و  هستند 
و  نو  ايده  داراي  خود  كه  كارآفرينان  كنند.  رعايت  را 
دانش عملي هستند، قادرند بيشترين تأثير را در فضاي 
و  اقتصادي  تحرك  موجب  و  كنند  ايجاد  كسب وكار 
ايجاد  به  منوط  اين  و   گردند  كسب وكار  محيط  بهبود 
سازوكارهاي الزم براي تحقق چنين هدفي است. بالفعل 
فوري  مالي  منابع  تأمين  نيازمند  بالقوه،  ايده هاي  كردن 
براي اين گونه كارآفرينان است كه صندوق سرمايه گذاري 
بعنوان يكي از نهادهاي فعال مالي مي تواند براي گسترش 
كارآفريني و حمايت از ايده هاي خالق كسب وكار در 
صحنه اقتصاد نقش آفريني كند (صالحي و ستاره آسمان، 

.(1389
4-5- تخصيص درست منابع

كه  است  آن  منابع،  درست  تخصيص  از  منظور 
جذب  كارا  اقتصادي  واحدهاي  توسط  سرمايه ها 
به دست  را  بازدهي  حداكثر  منابع،  حداقل  با  كه  شود 
سرمايه ها  و  منابع  تخصيص  ديگر،  به عبارت  مي آورند. 
هنگامي مناسب است كه بيشترين بخش سرمايه متوجه 
سرمايه  تخصيص  پس  شود.  فعاليتها  سودآورترين 
شركتهايي  ببينيم  كه  شد  خواهد  انجام  درست  هنگامي 
دارند، سرمايه خود  بهتري  فرصتهاي سرمايه گذاري  كه 
بازدهي  كه  اقتصاد  از  بخشهايي  آن  و  مي كنند  تأمين  را 
هستند  روبه رو  بيشتري  محدوديتهاي  با  دارند،  كمتري 
و  (جهانخاني  مي شوند  محروم  سرمايه  از  استفاده  از  و 
بعنوان  سرمايه گذاري  امروزه،   .(1373 تبريزي،  عبده 
يكي از مسائل مطرح در مباحث اقتصادي است كه براي 
اقتصادي و تشكيل سرمايه در هر كشوري  تداوم رشد 
زيادي  اهميت  از  ـ  توسعه  درحال  كشورهاي  بويژه  ـ 
سرمايه گذاري  امكانات  از  استفاده  است.  برخوردار 
داخلي و خارجي، از طريق تخصيص درست منابع، از 
 (King مهمترين عوامل دستيابي به رشد و پيشرفت است

.& Levine, 1993)
اقتصادي كشور  در رشد  بهادار  اوراق  بورس  نقش 
كمك  بهادار  اوراق  بورس  نيست.  پوشيده  هيچ كس  بر 
اين  تخصيص  و  اندك  سرمايه هاي  جذب  به  شاياني 
از  يكي  مي كند.  كارا  اقتصادي  واحدهاي  به  سرمايه ها 
مزاياي كارايي بازار اوراق بهادار اين است كه تخصيص 
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مناسب منابع صورت مي گيرد؛ زيرا، در يك بازار كارا، 
بيشترين مقدار سرمايه توسط كارآمدترين شركتها جذب 
مي شود. هزينه جمع آوري اطالعات بنگاههاي اقتصادي 
و پردازش آنها براي افرادي كه قصد سرمايه گذاري در 
آنها را دارند، سنگين است و از سوي ديگر عدم نظارت و 
كنترل مناسب بر فعاليت شركتها، باعث مي شود كه منابع 
سوق  سودآور  و  مفيد  سرمايه گذاريهاي  طرف  به  مالي 
فاقد  كه  فعاليتهايي  در  سرمايه گذاران  زيرا،  نشود؛  داده 
به سرمايه گذاري  تمايل  اطمينان هستند،  قابل  اطالعات 
ندارند. از اين رو، ممكن است سرمايه ها از مسير اصلي 
كمتر  كارايي  با  پروژه هاي  به  و  شده  منحرف  خود 
را  كارآمد شرايط  مالي  بازارهاي  يابد. وجود  تخصيص 
براي شناسايي بنگاههاي كارآمد با حداقل هزينه فراهم 
اختصاص  فعاليتهايي  به  سرمايه ها  نتيجه  در  و  مي كند 
بودن  كارا  دارند. درصورت  بيشتري  كارايي  كه  مي يابد 
توليد  عامل  مهمترين  كه  منابع  تخصيص  سرمايه،  بازار 
مناسب  و  مطلوب  به صورت  است،  اقتصادي  رشد  و 
 .(1373 تبريزي،  عبده  و  (جهانخاني  انجام خواهد شد 
خود  رسالت  به  توجه  با  سرمايه گذاري،  صندوقهاي 
انتخاب  براي سرمايه گذاري  را  بهترين فضاها  مي توانند 
كنند و در تخصيص درست منابع در اقتصاد كشور نقش 

مهمي ايفا كنند.
5-5- كنترل حجم نقدينگي

طي  در  كه   (2010) ورستگ  و  كاليمير  بررسيهاي 
سالهاي 1991 تا 2005 در بيش از 90 كشور دنيا انجام 
موجب  مالي  نهادهاي  توسعه  كه  مي دهد  نشان  دادند، 
تأثير  اين  و  است  اقتصادي كشورها شده  افزايش رشد 
در كشورهاي با درآمد كم كه داراي توسعه مالي اندكي 
هستند و دولت عملكرد ضعيفي از خود نشان مي دهد، 
 (Kleimeier & Versteeg, است  بوده  قويتر  مراتب  به 
(2010. به واسطه معرفي ابزارهاي جديد مالي، با جذب 
و هدايت بخشي از نقدينگي سرگردان جامعه به سمت 
بازار سرمايه، به مهار تورم اقتصاد ملي نيز كمك شاياني 
مهمترين  از   .(1389 همكاران،  و  (سعيدي  است  كرده 
در  مشترك  سرمايه گذاري  صندوقهاي  توسعه  اهداف 
بازار سرمايه سراسر جهان، جذب نقدينگيهاي سرگردان 

جامعه بوده است (حبيب نيا و شاه مرادي، 1388).
دست  در  سرمايه  انباشت  از  جلوگيري   -5-6

دولت و سرمايه گذاران بزرگ
از  يكي  توزيعي  شكاف  كردن  حداقل  بي ترديد 
اقتصادي دولت است. مطابق  هدفهاي بي بديل سياست 
آيه شريفه «َكْي اليَُكوَن ُدولَه بَيَْن األْغِنياءِ مِنُْكم» (تا اموال 

در ميان ثروتمندان شما دست به دست نشودـ  حشر 59) 
نظام اقتصادي جامعه بايد به گونه اي سروسامان يابد كه 
ثروت جامعه ـ كه مانند خون در شريانهاي جامعه است 
دولت  دغدغه  نگيرد.  قرار  معدود  عده اي  اختيار  در  ـ 
در  ثروت  تمركز  كه  بوده  آن  گذشته  سالهاي  همه  در 
دست افراد خاص، وضعيت ناهنجار و غيرقابل تحملي 
براي كشور ايجاد نكند و واقعيتهاي بازار، با ضرورتهاي 
ساختار  كه  مي دانيم  شود.  منطبق  اجتماعي  عدالت 
مالكيتي جامعه و وضعيت ثروت خانوارها نقش عمده اي 
در توسعه و پيشرفت كشور ايفا مي كند. دولت نسبت به 
الگوهاي مالكيت در جامعه ايران بي تفاوت نيست؛ زيرا، 
دارد.  تأثير جدي  اجتماعي  امنيت  بر  خانوارها  مالكيت 
چنين است كه تركيب مالكيت افراد و خانوارها اهميت 
پيدا مي كند و آن تركيب و الگوهايي مدنظر قرار مي گيرد 
منتهي  اقتصادي  ارزشهاي  و  ثروت  بيشتر  تمركز  به  كه 
نشود. پرواضح است كه براي دولت قابل تحمل نيست 
كه درصد محسوسي از كل جمعيت زير خط فقر زندگي 
كنند درحالي كه ثروت كافي در كشور وجود دارد كه اگر 
به درستي توزيع شود، امكان زندگي مادي مناسب براي 
ايرانيان فراهم مي شود. توسعه متوازن براي تحقق  همه 
سالمت فكري و جسمي جامعه مي طلبد كه برنامه هاي 
بازتوزيع ثروت و تأمين اجتماعي به درستي اجرا شود 

(عبده تبريزي، 1383).
بازار سرمايه  به  برنامه هاي توسعه و عمق بخشيدن 
كشور، مي تواند خلق ارزش، ثروت و درآمد كند، اما، با 
توجه به مطالب ذكر شده، موضوعي كه به همين مقدار 
اهميت دارد، مسأله توزيع عادالنه اين ارزشها و ثروت در 
كشور است. نهادها و ابزارهاي بسياري بايد خود را در 
خدمت تحقق اين هدف قرار دهند و سياستهاي متعددي 
مي بايد اعمال شود. اما، درست است بگوييم كه بورس 
در اين زمينه مي تواند به صورت جدي تأثيرگذار باشد و 
تا حدي شكاف بين غني و فقير را پر كند. بورس امكان 
فراهم  را  متوسط  و  ضعيف  طبقات  مالي  منابع  تجميع 
مي كند و  اين منابع را در طرحهاي بزرگ سرمايه گذاري 
مي كند. اين امكان تجميع كه فوايد آن نصيب خانوارهاي 
انباشت ثروت در دست  از  نيز مي شود،  پايين  با درآمد 
عده معدودي مي كاهد و امكان  مشاركت عمومي مردم 
مي سازد.  فراهم  را  مختلف  در طرحهاي سرمايه گذاري 
مي تواند  سرمايه گذاري  صندوقهاي  در  سرمايه گذاري 
شرايطي براي تقسيم مالكيت واحدهاي اقتصادي بزرگ 
در  كه  آورد  فراهم  را  مردم  از  گسترده اي  گروههاي  به 
افراد  بين  اينكه  به جاي  آمده،  دست  به  سود  راستا  اين 
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افراد بيشتري تقسيم مي شود  معدودي توزيع شود، بين 
كه اين خود به عادالنه شدن توزيع درآمد كمك مي كند 
از سود حقيقي  بهره مندي  امكان  براي سرمايه گذاران  و 
ناشي از طرحهاي اقتصادي را به صورت عادالنه اي فراهم 

مي آورد (نظرپور و ابراهيمي، 1388).
به  مولد  غير  سرمايه گذاري  الگوي  تغيير   -5-7

مولد
توسعه نهادهاي مالي، نه تنها منجر به افزايش سرمايه 
مي شود، بلكه مهمتر از آن بر بهبود كيفيت و كارايي سرمايه 
نيز مؤثر خواهد بود و اين افزايش كيفيت سرمايه خود 
مي تواند يكي از عوامل مهم در رشد اقتصادي كشورها 
اقتصادهاي  در   .(Kleimeier & Versteeg, 2010) باشد 
در  كانالهايي  بعنوان  مالي،  سيستمهاي  امروزي،  مدرن 
مورد  موجود  سرمايه هاي  دسته بندي  و  جمع آوري  راه 
عامه   .(Handa & Khan, 2008) مي گيرد،  قرار  استفاده 
طال  زيورها،  انواع  به  را  خود  پس اندازي  وجوه  مردم 
كه  مي كنند  تبديل  پولهاي خارجي  و  بادوام  كاالهاي  و 
در درازمدت جانشين پول رايج شمرده مي شود. به اين 
به صورت  مردم  پس اندازهاي  از  بزرگي  بخش  ترتيب، 
توسعه  بازدارنده  كه  درمي آيد  غيرمولد  مجموعه هاي 
از  مشترك  سرمايه گذاري  صندوقهاي  مي شود.  شمرده 
راه تجهيز سرمايه، جهت دادن آنها به سمت فعاليتهاي 
در  و سرمايه گذاري  اقتصادي  با رشد  اقتصادي، همسو 
اوراق بهادار و بهره برداري از سود اين اوراق و تسهيل 
و خصوصي،  دولتي  و شركتهاي  مؤسسه ها  مالي  تأمين 
نقش شگرفي در رشد و توسعه اقتصادي و سهم بسزايي 
اسالمي  مقدس  شريعت  واالي  هدفهاي  به  رسيدن  در 
به علت  سرمايه گذاري،  صندوقهاي  داشت.  خواهند 
مزيتها و ويژگيهايي كه دارند و به علت سهولت ورود 
و  درآمد  كم  غيرحرفه اي،  و   (حرفه اي  گروهها  تمام 
مالي  ابزارهاي  به كارگيري  اين صندوقها و  به  پردرآمد) 
متنوع، مي توانند كمبودهاي بازار سرمايه را جبران كنند 

(نظرپور و ابراهيمي، 1388).
8-5- افزايش و بهبود توليد ملي

سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه، نياز اوليه هر فعاليت 
اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه، يك بنگاه 
و  نظريه ها  ديگر،  سويي  از  نمي يابد.  فعليت  اقتصادي 
تجربه جهاني حاكي از آن است كه ميان توسعه بخش 
مالي اقتصاد و توسعه اقتصادي رابطه بسيار نزديكي وجود 
دارد؛ چنان كه حجم باالي معامالت، قدرت نقدشوندگي 
بورسهاي  در  سرمايه گذاران  توجه  قابل  تعداد  و  باال 
كشورهايي با اقتصاد پيشرفته نيز مؤيد اين رابطه است. 

در  جهاني،  بانك  توسط  شده  ارائه  اطالعات  براساس 
سال 2010 ارزش بخش مالي به توليد ناخالص ملي در 
چين  درصد،   117 آمريكا  مثل  يافته  توسعه  كشورهاي 
ايران  براي  نسبت  اين  بوده.  75درصد  ژاپن  81درصد، 
19درصد بوده و اين نشان از كاركردهاي بازار مالي در 

اقتصادهاي توسعه يافته دارد (شكوهي، 1392).
ممكن است افرادي در جامعه باشند كه مازاد منابع 
مالي داشته و هيچ برنامه اي نيز براي آن نداشته باشند. در 
عين حال، افراد ديگري باشند كه داراي ايده هاي فراواني 
هستند كه به دليل كمبود منابع مالي قادر به پيگيري آنها 
نباشند. برقراري ارتباط ميان اين دو دسته از افراد مي تواند 
با تأثير برطرف توليد و عرضه اقتصاد و ايجاد زمينه مالي 
افزايش  مجموع  در  را  اقتصاد  كارايي  كارآفرينان،  براي 
نظير  مالي  واسطه هاي  وجود  با  حالت،  اين  در  دهد. 
برد  ـ  برد  بازي  صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك يك 
ميان پس اندازكنندگان و نيازمندان سرمايه شكل خواهد 
سرمايه گذاري  صندوقهاي   .(1388 (قاسمي،  گرفت 
نهادهاي  از مهمترين و مؤثرترين  بعنوان يكي  مشترك، 
توليد  كيفي  بهبود كمي و  مالي واسطه اي، مي توانند در 
بنيادي در  ايفا كنند. يكي از تحقيقات  ملي نقشي فعال 
اين زمينه مربوط به مطالعات آقاي گلداسميت (1969) 
است. فرض اصلي تحقيقات او آن بود كه اندازه توسعه 
ارائه  خدمات  سطح  با  مستقيمي  ارتباط  مالي،  نهادهاي 
شده توسط آنها دارد. گلداسميت با استفاده از اطالعات 
و داده هاي سال 1964 و قبل از آن، 35 كشور را مورد 
بررسي قرار داد. شواهد و مدارك حاصل از اين پژوهش 
افزايش  توسعه يافته  كشورهاي  در  كه  بود  آن  از  حاكي 
خدمات وتوسعه نهادهاي مالي واسطه اي تأثير مثبتي بر 
رشد و بهبود توليد داخلي آنها داشته است. در پژوهشي 
كشور  پنج  روي  بر  مطالعه  با   (2011) وانگ  ديگر، 
هنگ كنگ، چين، ژاپن، اياالت متحده و انگلستان به اين 
نتيجه رسيد كه توسعه بازار سهام تأثير قوي و مثبتي بر 

(Wong, 2011) توليد صنعتي داشته است
را  خانوارها  پس انداز  سرمايه گذاري،  صندوقهاي 
به منظور تأمين مالي سرمايه گذاريها، در اختيار بخشهاي 
كارايي  اقتصادي  حيث  از  كه  ـ  اقتصادي  مولد  و  مفيد 
با  نيز  اقتصادي  مولد  بخشهاي  مي دهند.  قرار  ـ  دارند 
استفاده از اين منابع مالي و با توجه به كاهش ريسك، 
به افزايش توليد پرداخته و در اين جهت از نيروي كار، 
زمين و مواد اوليه بالاستفاده نيز بهره برده و آنها نيز به 
اشتغال درمي آيند و اين در كل اقتصاد، باعث بهتر شدن 
تخصيص منابع و افزايش توليد كل و اشتغال نهاده هاي 
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توليدي در اقتصاد مي شود (شكوهي، 1392).
6. بحث و نتيجه گيري

يكي از اساسي ترين مسائل اقتصادي افراد، واحدهاي 
كشورها،  و  بانكها  اعتباري،  و  مالي  مؤسسات  تجاري، 
تخصيص درست منابع است و يكي از اين منابع مهم، 
مجموعه  بعنوان  را  اقتصادي  توسعه  اگر  است.  سرمايه 
و   مردم  زندگي  سطح  بهبود  براي  كشور  يك  عمليات 
افزايش درآمد ملي بدانيم، درمي يابيم كه مهمترين مسأله 
در اين زمينه سرمايه گذاري است و سرمايه هسته اصلي 

توسعه اقتصادي را تشكيل مي دهد.
ما  جامعه  بر  امروزه  كه  اقتصادي،  ركود  موضوع 
حكمفرما شده، بر كسي پوشيده نيست. يكي از عمده ترين 
داليل اين ركود، عدم مديريت نقدينگي در جامعه است. 
جوامعي كه نقدينگي خود را به صورت صحيح هدايت 
ثروت  و  عمومي  منابع  به  تبديل  نقدينگي  آن  و  نكنند 
مديريت  نيز  ايران  در  شد.  خواهند  ركود  دچار  نشود، 
نادرست نقدينگي و به تبع آن بي بهره ماندن بنگاههاي 
اصلي  چالشهاي  از  يكي  كافي،  مالي  منابع  از  اقتصادي 
مي شود.  محسوب  حوزه  اين  مسئوالن  و  سياستگذاران 
براي خروج از شرايط كنوني و كاهش ركود اقتصادي، 
نقدينگيهاي  صحيح  مديريت  عدم  و  بيكاري  تورم، 
ظرفيتهاي  و  ابزارها  تمامي  از  كه  است  الزم  جامعه، 
موجود، نهايت استفاده به عمل آيد. از اين رو، ابداعات و  
نوآوريهاي بسياري با هدف جمع آوري سرمايه هاي ُخرد 
و هدايت هوشمند آنها در راه بهبود سودآوري و كاهش 
ريسك سرمايه گذاري صورت گرفته است. صندوقهاي 
سرمايه گذاري مشترك، يكي از اين ابداعات است. اين 
سرمايه  بازار  مهم  بسيار  مالي  نهادهاي  از  صندوقها، 
شمرده مي شود، كه منابع مردم را جمع آوري كرده و آنها 
را در جهت سرمايه گذاريهاي مولد اقتصادي به بخشهاي 
به علت  صندوقها،  اين  مي كند.  تزريق  جامعه  گوناگون 
مورد  مي توانند  دارند،  كه  خاصي  ويژگيهاي  و  مزيتها 
استقبال مردم ـ بويژه افراد با سرمايه اندك ـ قرار گيرند. 
هرچند اين فعاليت از اهميت بااليي برخوردار است، اّما 
كشورهاي  ساير  در  متحده،  اياالت  در  جز  به  متأسفانه 
محيط هاي  توجه  مورد  كمتر  ايران،  جمله  از  جهان 

آكادميك و دانشگاهي بوده است.
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مقدمه
به  موافقتنامه  اين  تبديل  سپس  و  گات  تشكيل   از 
مذاكرات  دور  هشت  شاهد  جهاني،  تجارت  سازمان 
يا  هشتم  دور  آن  دور  مهمترين  ميان،  اين  از  هستيم. 
همان دور آخر است كه به دور اوروگوئه مشهور شد. 
مذاكرات اين دور از سال 1986 آغاز شد و در دسامبر 
1993 پايان يافت. در سالهاي 1980 نظام اقتصاد جهاني 
برتر  قدرت  يك  بعنوان  ژاپن،  يافت.  بيشتري  تغييرات 
اقتصادي جهاني ظاهر گرديد و مبادالت تجاري آمريكا 
كه  مي داد  نشان  را  زيادي  كسريهاي  مشترك،  بازار  و 
قسمت عمده آن مربوط به مبادالت با ژاپن بود. واردات 
كاالهاي صنعتي ژاپن و در عوض حمايت شديدي كه 
اين كشور از كاالهاي كشاورزي به عمل مي آورد، علت 
عمده اين تراز مثبت بود، كه اين مورد باعث اعتراضات 
شديد كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا و آمريكا شد. 

(Polak & Boughton, 2004:46)
در سال 1985 كسري تجارت خارجي آمريكا بيش 
از 100 ميليارد دالر بود و روند صعودي به خود گرفت. 
اتخاذ  براي  را  دولت  آمريكا  كنگره  شرايطي،  چنين  در 
انعقاد  و  تجاري  شركاي  مقابل  در  حمايتي  سياستهاي 
مقامات  داد.  قرار  فشار  تحت  دوجانبه  قراردادهاي 
اجرايي آمريكا چنين تصور مي كردند كه برگزاري يك 
توافقهاي چندجانبه  به  دور مذاكراتي جديد و دستيابي 
ممكن است بازارهاي جديدي را به روي تجارت آمريكا 
بهبود  موجب  و  گشوده  ـ  كشاورزي  بويژه صادرات  ـ 
از وخامت  يا حداقل موجب جلوگيري  و  نسبي وضع 
اول دور  تراز تجاري گردد. در طول چهار سال  بيشتر 
مذاكرات  تعرفه،  زمينه  در  مذاكراتي  اروگوئه،  مذاكرات 
غير تعرفه اي، محصوالت گرمسيري، منسوجات و البسه، 

حقوقي  جنبه هاي  سوبسيدها،  كشاورزي،  محصوالت 
تجارت  فكري،  مالكيت  با  رابطه  در  تجارت  تجارت، 
ارتباط  در  سرمايه گذاري  مقررات  و  تقليدي  كاالهاي 
با تجارت صورت گرفت. در اين دور مذاكرات، ضمنًا 
مواد موافقتنامه نيز پديدار شد و تالش شد تا شيوه حل 
اختالفات بهبود گردد و موافقتنامه هاي دور توكيو توسعه 
يابد، همچنين، عملكرد گات مورد ارزيابي قرار گرفت و 
نيز در قسمت دوم دور مذاكرات گات، مذاكرات مربوط 

به تجارت خدمات صورت گرفت.
كشور   128 مذاكرات،  دور  آخرين  در  نهايت؛  در 
بيانيه نهايي آن را امضا كردند كه باعث تشكيل سازمان 
جهاني تجارت شد. گات در 1997 در سازمان تجارت 
را  آن  مقررات  از  پاره اي  واقع  در  و  شد  ادغام  جهاني 
تشكيل داد. به عبارت ديگر، وظايف و اختيارات گات به 
اين سازمان واگذار و معاهده گات جزو موافقتنامه هاي 
الزامي سازمان تجارت جهاني شد. (فاخري، 14:1386)
اصول، وظايف و اهداف سازمان تجارت جهاني

است  عبارت  جهاني  تجارت  سازمان  اصول  الف) 
از:

1ـ اصل عدم تبعيض و اصل دولت كامله الوداد: طبق 
اين اصل، اگر كشوري امتياز بازرگاني يا تعرفه اي را در 
مورد يكي از كشورهاي عضو اعمال نمايد، اين  امتياز 
يا تعرفه بايد در مورد تمام شركاي تجاري عضو سازمان 
استثنا  يك  اصل  اين  البته،  يابد.  تعميم  جهاني  تجارت 
اقتصادي مانند اتحاديه هاي  نيز دارد كه به همگراييهاي 
گمركي بين چند كشور مربوط مي شود. اين استثنا بدين 
پيمانهاي  ساير  جهاني،  تجارت  سازمان  كه  معناست 
تجاري ـ مانند اتحاديه اروپا يا نفتا ـ را نيز به رسميت 

مي شناسد.

دكتر مجيد عباسي اشلقيـ  استاديار روابط بين الملل دانشگاه عالمه طباطبايي (ره)
رضا نيكنامـ  دانشجوي دكتري روابط بين الملل دانشگاه عالمه طباطبايي (ره)

الزامات حقوقي چين در سازمان تجارت جهاني

چكيده
و  كشور  اين  مالي  هژموني  هم شكسته شدن  در  به  ميالدي،   1970 دهه  در  متحده  اياالت  اقتصادي  افت 
سرانجام فروپاشي نظام برآمده در زير چتر اين هژمون ـ برتون وودز ـ گرديد. با اين حال، نياز به نهادي واحد 
در سياست بين الملل ـ كه وظيفه تنظيم مقررات بازرگاني ميان بازيگران را بر عهده داشته باشد ـ وجود داشت 
و سازمان  بازرگاني جهاني براي برآورده كردن اين نيازها، پس از دوره هاي مكرر مذاكرات، تأسيس شد. در 
اين نوشتار، با توضيحي اجمالي از ساختار و شيوة عضويت در سازمان تجارت جهاني، به فرايند پيوستن چين 
به اين سازمان مي پردازيم. سپس، الزاماتي حقوقي را يادآور مي شويم كه بر سر راه چين براي عضويت كامل و 
برخورداري از مزيتهاي اعضاي سازمان گذاشته شده است. در آخر نيز به برخي از دعاوي حل وفصل شده و 
معلق عليه چين در اين سازمان اشاره شده كه ناشي از عدم رعايت برخي از اين الزامات توسط اين كشور است. 

در پايان، جمعبندي صورت خواهد گرفت.
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2ـ استفاده از محدوديتهاي غيرتعرفه اي در تجارت، 
ممنوع  واردات  پروانه  صدور  و  سهميه بندي  همچون 
تعرفه هاي  وضع  از  استفاده  با  تنها  كشورها  و  است 

گمركي مجازند از صنايع داخلي حمايت نمايند.
3ـ پس از حذف موانع تجاري غيرتعرفه اي، كشورها 
بايد تعرفه هاي گمركي خود را تثبيت نمايند و به تدريج 
آن را كاهش دهند. البته، اين اصل نيز در مورد محصوالت 
پرداختها  در  مشكالت  با  كه  كشورهايي  در  كشاورزي 

مواجه هستند، استثنا قائل شده است.
در  توليدي  محصوالت  رقابت  به  كمك  براي  4ـ 
تعرفه هاي  نظام  برقراري  توسعه،  درحال  كشورهاي 
امتيازات تجاري به بعضي از  با هدف اعطاي  ترجيحي 

فرآورده هاي اين كشورها مجاز است.
5ـ كشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامي كه جنبه 

فروش زيرقيمت تمام شده داشته باشد، نيستند.
و  داخلي  كاالهاي  مورد  در  است كشورها  6ـ الزم 

وارداتي رفتار كامًال يكساني داشته باشند.
بازرگاني  سياستهاي  مورد  در  مشورت  انجام  7ـ 
روابط  از  ناشي  اختالفات  حل وفصل  و  اعضا  ديگر  با 

تجاري از طريق مذاكره. (شيرودي، 11:1387)
ب) طبق مادة 3 موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت 

جهاني، اين سازمان وظايف زير را به عهده دارد:
1. اجرا، مديريت و عملكرد موافقتنامه هاي سازمان و 

پيشبرد هدفهاي آنها را تسهيل كند.
روابط  مورد  در  اعضا  مذاكرات  براي  مجمعي   .2

تجاري چندجانبه آنها به وجود آورد.
بر  حاكم  رويه هاي  و  قواعد  تفاهمنامه  مديريت   .3

حل اختالفات را بر عهده دارد.
تجاري  سياست  بررسي  سازوكار  مديريت   .4
تجاري  تام االختيار  نمايندگي  (دفتر  دارد.  برعهده  را 

((IRTR) جمهوري اسالمي ايران
سازمان تجارت جهاني در واقع جايگزين و ادامه دهنده 
وظايفي است كه تقريبًا 50 سال به وسيله گات و تحت 
كنترل و نظارت آن انجام گرفته بود، هدف اساسي گات 
همكاريهاي  بهبود  و  توسعه  جهاني  تجارت  سازمان  و 
اقتصادي بين المللي، تقويت اقتصاد جهاني، ايجاد ثبات 
اقتصادي و قابل پيش بيني كردن تجارت است، به نحوي 
كه سرمايه گذاري و فرصتهاي شغلي افزايش يابند و رشد 

باالي اقتصادي محقق شود. (نيكبخت، 39:1385)
مقدمه  در  جهاني  تجارت  سازمان  اهداف  پ) 

اساسنامه آن آمده كه عبارت است از:
1ـ ارتقاي سطح زندگي 2ـ تضمين اشتغال كامل 3ـ 
حجم زياد و افزايش دايمي درآمد واقعي و تقاضاي مؤثر 
كاال و خدمات  تجارت  و  توليد  و گسترش  توسعه  4ـ 
5ـ حفظ و حراست از محيط زيست 6ـ كوشش براي 
مخصوصًا  و  توسعه  درحال  كشورهاي  سهم  افزايش 
داشته اند  توسعه  از  كمي  بسيار  بهره  كه  كشورهايي 

وفصل  حل  براي  مكانيسمي  7ـ   (Dillon, 1995:352)
اختالفات تجاري 8ـ بررسي و ارزيابي سياستهاي تجاري 
اعضا 9ـ همكاري با ديگر سازمانهاي بين المللي در زمينه 
مديريت اقتصاد جهاني 10ـ كمك به كشورهاي درحال 
از  اقتصادهاي درحال گذار براي برخورداري  توسعه و 
مزاياي نظام تجارت چندجانبه. (شيرودي، 25:1387) در 
واقع بايد گفت اهداف مطروحه در گات در قالب اهداف 

سازمان تجارت جهاني كامل شد.
(WTO) اركان سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني داراي اركان زير است:
1ـ كنفرانس وزيران

تشكيل  عضو  دولتهاي  كليه  نمايندگان  از  نهاد  اين 
مي شود و عاليترين ركن سازمان بشمار مي آيد. اجالسهاي 
اين كنفرانس حداقل هر دو سال يكبار برگزار مي شود. 
و  تمامي حدود  نيز  و  سازمان  كل  مدير  كنفرانس،  اين 

اختيارات وي را مشخص مي كند.
2ـ شوراي عمومي

شوراي عمومي كه از نمايندگان كليه دولتهاي عضو 
اجالسهاي  بين المللي  فواصل  در  است،  شده  تشكيل 
كنفرانس بين المللي وزيران وظايف آن را برعهده دارد. 
نحوه  بر  نظارت  و  كلي  اين شورا هدايت  ديگر  وظيفه 
خدمات،  تجارت  كاال،  تجارت  شوراهاي  فعاليتهاي 
جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي است. 
همچنين، شوراي مزبور مسئوليتهاي ركن حل اختالف و 
ركن بررسي خط مشي تجاري را عهده دار بوده و جهت 
به  مبادرت  خصوص  اين  در  خود  مسئوليتهاي  ايفاي 
تشكيل جلساتي مي كند. شوراي عمومي، مسئول ارتباط 
سازمانهاي  ساير  با  تجارت جهاني  سازمان  همكاري  و 
بين الدولي است و تصويب مقررات مالي و بودجه ساالنه 
سازمان را بر عهده دارد و حق عضويت هر يك از اعضا 

را نيز تعيين مي كند. (مصفا و ديگران، 364:1374)
3ـ ركن حل اختالف

ميان  اختالف  نيز حل  و  مشورتهاي الزم  منظور  به 
خاص  رسيدگي  هيأت  مزبور  ركن  عضو،  دولتهاي 
داد.  خواهد  تشكيل  را  مربوط  تجديدنظر  مراجع  و 
براي كليه دولتهاي عضو  تصميمات ركن حل اختالف 

الزم الرعايه است.
4ـ ركن بررسي خط مشي تجاري

عمده ترين وظايف اين ركن عبارت است از: بررسي 
لحاظ  از  اعضا  همه  تجاري  روشهاي  و  خط مشيها 
ارزيابي عملكرد  نظام چندجانبه تجاري و  بر  آنها  تأثير 
مكانيسم بررسي خط مشي تجاري. (موسسه مطالعات و 

پژوهشهاي بازرگاني، 642:1373ـ643)
5ـ شوراي تخصصي

تخصصي  شوراهاي  داراي  تجارت  جهاني  سازمان 
متعددي است كه از آن جمله مي توان به شوراي تجارت 
كاال، شوراي تجارت خدمات و شوراي جنبه هاي مرتبط 
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با تجارت حقوق مالكيت فكري اشاره كرد.
6- كميته هاي تخصصي

خود  وظايف  اجراي  براي  وزيران  كنفرانس 
ايجاد مي كند. از جمله  كميته هاي تخصصي مختلفي را 
توسعه،  و  تجارت  كميته  مي توان  را  كميته ها  مهمترين 
كميته محدودترين تراز پرداختها و كميته بودجه، مالي و 

تشكيالتي را نام برد.
7ـ دبيرخانه

از  و  دارد  برعهده  را  دبيرخانه  رياست  كل،  مدير 
طرف كنفرانس وزيران نيز انتخاب مي شود. مقر دبيرخانه 

در شهر ژنو است. (موسي زاده، 265:1388)
نحوه عضويت

اعضاي سازمان تجارت جهاني به دو دسته اعضاي 
اوليه،  اعضاي  مي شوند.  تقسيم  الحاقي  اعضاي  و  اوليه 
نيز  و  پايان سال 1994  تا  گات  معاهده  طرفهاي  همان 
اعضاي اتحاديه اروپا هستند كه در مهلت دو ساله پس 
اين  عضويت  به  جهاني  تجارت  سازمان  تأسيس  از 
سازمان درآمده اند. ديگر كشورها و يا قلمروهاي مجزا و 
خودمختار گمركي نيز براي عضويت بايد فرايند الحاق 
را مطابق با ماده 12 موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت 
جهاني طي كنند. (دبيرخانه آنكتاد، 1381) فرايند الحاق 
به سازمان تجارت جهاني با ديگر سازمانهاي بين المللي 
كه غالباً از روند خودكار الحاق بهره مند هستند، متفاوت 
با  سازمان  اين  به  الحاق  مزبور،  ماده  براساس  است. 
صورت  متقاضي  دولت  و  سازمان  توافق  مورد  شرايط 
خواهد گرفت و به عبارت ديگر، فرايند الحاق به سازمان 
تجارت جهاني يك فرايند مذاكره اي است و نتيجتًا امر 
الحاق به اين سازمان را به روندي پيچيده، زمانبر و دشوار 
الحاق يك كشور  تبديل مي كند كه ممكن است فرايند 
به سازمان تجارت جهاني چندين سال به طول بينجامد. 
اين سازمان 23  مثال، در 12 سال نخست حيات  براي 
عضو جديد به 128 عضو اوليه اين سازمان اضافه شد. 
براي نمونه، روند الحاق چين به اين سازمان حدود 16 

سال و عربستان سعودي حدود 12 سال طول كشيد.
اين فرايند طوالني الحاق نيز دقيقاً به دليل مذاكره اي 
الحاق فقط  اين شيوه  رابطه  اين  بودن آن است، كه در 
مخصوص سازمان تجارت جهاني است. طي مذاكرات 
در  را  اقداماتي  بپذيرند  بايد  الحاق  كشورهاي خواستار 
جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه هاي 
است  ممكن  البته  و  آورند  عمل  به  سازمان  چندجانبه 
تعهدات بيشتري نسبت به اين قواعد نيز از كشور متقاضي 
خواسته شود (مصفا و ديگران، 353:1374ـ354) از جمله 
اين كه تعهداتي را براي كاهش تعرفه ها و اصالح مقررات 
خود قبول كنند تا دسترسي بيشتري براي واردات كاالها 

و خدمات خارجي فراهم نمايند. (رشيدي، 24:1374)
تجارت جهاني  به سازمان  الحاق  فرايند  اما، عمومًا 
كاري،  گروه  تشكيل  و  عضويت  درخواست  شامل 

الحاق،  متقاضي  كشور  خارجي  تجارت  رژيم  بررسي 
مرحله حقيقت يابي، مرحله مذاكرات دسترسي به بازار و 
توافق در مورد گزارش گروه كاري، سند تصميم در مورد 
الحاق و پروتكلي مقاوله نامه اي است كه شرايط الحاق را 

معين مي سازد، و بدين شرح است:
1ـ پر كردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبيرخانه: 
دولت متقاضي طي نامه اي به دبيركل سازمان رسمًا تمايل 
كشور خود را براي عضويت در سازمان اعالم مي دارد. 
اين نامه مي تواند دربردارنده علت تمايل به عضويت و 
زمينه صورت  اين  در  كه  باشد  توافقاتي  قبول  همچنين 

گرفته است.
دريافت  از  پس  دبيركل  بررسي:  گروه  تشكيل  2ـ 
در  و  مي رساند  عمومي  شوراي  اطالع  به  آنرا  تقاضا، 
مي كند.  به كار  اقدام  بررسي  گروه  شورا،  قبول  صورت 
اين گروه، متشكل از يك رييس و نمايندگان كشورهاي 
عمده تجاري و نمايندگان كشورهاي صاحب منافع در 
به  رسيدگي  گروه،  اين  وظيفه  است.  كشور  عضويت 
مذاكرات  سازماندهي  و  مديريت  و  عضويت  تقاضاي 
است و در ضمن كليه سياستها و تدابير كشور متقاضي را 

بررسي و گزارش مي كند.
3ـ تهيه يادداشت تدابير و سياستهاي تجاري خارجي: 
در اين مرحله، كشور عضو يادداشتي در مورد جزييات 
تعرفه هاي گمركي، موانع تجاري غير تعرفه اي، مقررات 
ارزي،  سياستهاي  و  محدوديتها  و  واردات  و  صادرات 
و  خارجي  سرمايه گذاري  مقررات  و  شده  اتخاذ  تدابير 
مقررات مربوط به تجارت خدمات و حق مالكيت معنوي، 

به دبيركل تقديم مي كند. (دبيرخانه آنكتاد، 1381)
4ـ مرحله پاسخگويي به سؤاالت مطرح شده توسط 
اعضا: كليه اعضا سؤاالتي درباره اين گزارش مي نمايند و 

كشور متقاضي كتبًا اقدام به پاسخگويي خواهد كرد.
در  بررسي  گروه  رييس  بررسي:  جلسه  تشكيل  5ـ 

جلسات مختلف، بررسي گزارشها را آغاز مي كند.
6ـ مذاكرات چندجانبه و دوجانبه با كشورهاي ديگر: 
در زمان بررسي گزارشهاي اعضا ممكن است مذاكراتي 
با كشورهاي ديگر به طور دو جانبه يا چندجانبه در مورد 
عضو،  كشورهاي  دهند.  انجام  گمركي  تعرفه  كاهش 
مي دهند  اجازه  امتيازات،  برخي  گرفتن  قبال  در  معموالً 
يا تسهيالت مقرر منتفع  تا ديگر اعضا از كاهش تعرفه 

گردند.
7ـ رأي گيري: طبق بند 2 ماده 12، پذيرش عضويت 
است؛  سازمان  اعضاي  كل  سوم  دو  نظر  مستلزم جلب 
به  رسيدن  مانده،  به جا  گات  از  كه  متعارف  ولي روش 
توافق جمعي يا اجماع است. بنابراين، كشوري كه تمايل 
تجاري  عمده  طرفهاي  رضايت  بايد  دارد،  عضويت  به 
مانند آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا را جلب كند و 
با وجود جلب نظر اكثريت دو سوم، نبايد از شيوه عملي 

سازمان غافل بماند.
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8ـ تنظيم پروتكل الحاق: با پذيرفته شدن عضويت 
كشور متقاضي، پروتكل الحاقي كه دربردارنده تعهدات 
و شرايط الحاق كشور است، مورد مذاكره قرار مي گيرد. 
تعرفه ها  كاهش  به  مربوط  توافقهاي  و  امتيازات  جدول 
امضاي كشور  به  ـ  تهيه شده  پروتكل  پيوست  به  كه  ـ 
متقاضي و ساير اعضا مي رسد. زماني كه كشور متقاضي 
به طور رسمي به دبير كل اعالم كند كه پروتكل و ضمايم 
آن مورد قبول است، آن كشور به عضويت خواهد رسيد. 
كشور  پارلمان  تصويب  از  پس  روز  سي  پروتكل،  اين 
آن  براي  است،  پذيرش  از  پس  منزله  به  كه  متقاضي، 

كشور الزم االجرا مي شود.
جريان  اين  در  مي شود،  مشاهده  كه  همانطور 
با كليه  نخست، عضويت در سازمان به معناي موافقت 
است  جهاني  تجارت  سازمان  چندجانبه  موافقتنامه هاي 
كه قاعدتًا شروطي را بر كشور متقاضي تحميل مي كند. 
عمده  كشورهاي  با  بويژه  بايد  متقاضي  كشور  سپس، 
آنها  رضايت  جلب  براي  و  گردد  مذاكره  وارد  تجاري 
امتيازاتي از قبيل كاهش تعرفه هاي گمركي بدهد و روابط 
كشورهاي  بويژه  و  اعضا  با  را  خود  تجاري  ـ  سياسي 
عمده تجاري بهبود بخشد تا بتواند به عضويت سازمان 

تجارت جهاني پذيرفته شود. (شيرودي، 156:1379)
تجارت  سازمان  عضو  كشور   153 حاضر،  درحال 
تجاري  تام االختيار  نمايندگي  (دفتر  هستند  جهاني 
جمهوري اسالمي ايران (2)) كه تقريبا 90درصد تجارت 
جهاني را به خود اختصاص داده اند. با وجود اين، تعداد 
اجازه  آنها،  ثروتمندترين  يعني  دولت،   21 فقط  اعضا، 
دارند خط مشيها را ترسيم كنند، كه بيشتر آن خط مشيها 
توسط دولتهاي چهارگانه ـ اياالت متحده، اروپا، كانادا و 
ژاپن ـ پيشاپيش تدوين شده است. (پليجر، 161:1388) 
با توجه به مقررات خاص اين سازمان، در برخي موارد 
بر  600درصد  تا  مي توانند  عضو  كشورهاي  استثنايي، 
كشورشان  وارد  عضو  غير  كشورهاي  از  كه  كاالهايي 
در  نبودن  ديگر، عضو  به عبارت  ببندند.  تعرفه  مي شود، 
از  ناتواني  و  بين المللي  انزواي  معناي  به  سازمان  اين 
صادر كردن كاال به ساير كشورهاست. از آنجا كه قوانين 
و مقررات سازمان جهاني بازرگاني از پشتيباني 51 كشور 
جهان برخوردار و نتيجه سالهاي سال مذاكرات سخت، 
مداوم و جدي ميان كشورهاست، نمي توان آن را ناديده 

گرفت. (الياسي، 184:1381ـ193)
سازمان  الحاقي،  اعضاي  و  اوليه  اعضاي  بر  عالوه 
داراي نمونه اي ديگر از عضويت نيز، يعني عضويت ناظر 
است. عضو ناظر مي تواند در تمامي جلسات و نشستهاي 
كاري سازمان تجارت جهاني، جز كميته اداري ـ مالي و 
بودجه كه مسير عضويت جداگانه اي دارد، شركت كند 
اسناد  به  بپردازد،  پيشنهاد  طرح  يا  سخنراني  ايراد  به  و 
كارشناسي  كمكهاي  از  باشد،  داشته  دسترسي  سازمان 
را  استفاده  حداكثر  بدين ترتيب  و  كند  استفاده  سازمان 

الحاق  براي  آمادگي  كسب  و  سازمان  با  آشنايي  جهت 
ببرد. افزون براين، برطبق ماده 15 اين موافقتنامه نيز هر 
عضوي با تسليم يك اطالعيه كتبي به مديركل سازمان 
اين  از  مي تواند  سازمان،  اين  از  خروج  درخواست  و 

سازمان خارج شود.
الزامات كلي عضويت در سازمان تجارت جهاني

تجارت  سازمان  در  عضويت  الزامات  كلي،  به طور 
جهاني براي كليه كشورها، به دو دسته الزامات عمومي و 

خصوصي تقسيم مي شود كه عبارت است از:
1. عدم تبعيض و رفتارهاي مبتني بر آن 2. مخالفت 
و  تخفيف  اعطاي  روشهاي   .3 دامپينگ  شيوه هاي  با 
تعرفه بندي 4. ارزشگذاري گمركي 5. حقوق و تشريفات 
وابسته به صادرات و واردات 6. تدوين مقررات تجاري 
 .8 مقداري  محدوديتهاي  كلي  شرط حذف  پذيرش   .7
پذيرش موافقتنامه راجع به يارانه 9. پذيرش چارچوب 
مربوط به بنگاههاي تجاري دولتي، كه اين مؤسسات را 
تبعيض آميز و رعايت اصل شفافيت در  غير  رفتاري  به 
تبادل اطالعات مكلف مي كند 10. توافقهايي كه اتحاديه 
گمركي در مرز كشورهاي هم مرز و مناطق آزاد تجاري 
از مقررات  را شامل مي شود 11. پذيرش موارد استثناء 
عضويت  براي  خصوصي  الزامات   .12 گات  عمومي 
براي هر كشور متفاوت  نيز  در سازمان تجارت جهاني 

است.
همچنين، كشورهايي كه به عضويت سازمان تجارت 
را  زير  نه گانه  اصول  بايد  مي شوند،  پذيرفته  جهاني 

بپذيرند:
نرخ  آزادسازي   .2 خارجي  تجارت  آزادسازي   .1
مستقيم  يارانه هاي  كليه  حذف  ـ  خدمات  و  كاالها 
لغو   .5 ارز  نرخ  آزادسازي   .4 بهره  نرخ  آزادسازي   .3
انحصارات دولتي و خصوصي 6. جريان آزاد اطالعات 
7. تخصيص بهينه منابع به وسيله بازار 8. جداسازي دو 
ناظر،  دولت  ايجاد   .9 اجتماعي  تأمين  و  اقتصاد  مفهوم 
به جاي دولت عامل، در عرصه سياست و اقتصاد. (اديب، 

(22:1379
الحاق چين به سازمان تجارت جهاني

مذاكرات مربوط به پذيرش چين در موافقتنامه عمومي 
 (General Agreement on Tariffs and تعرفه و تجارت
(Trade (GATT) و سازمان جايگزين آنـ  سازمان تجارت 
جهاني ـ در سال 1986 آغاز گرديد و تكميل آن بيش از 
15 سال به طول انجاميد. طي مذاكرات سازمان تجارت 
جهاني، مقامات چيني اصرار داشتند كه چين يك كشور 
درحال توسعه بوده و بايد به آن اجازه داده شود كه تحت 
شرايط نسبتًا ماليمي وارد شود. اياالت متحده اصرار كرد 
كه چين درصورتي مي تواند وارد سازمان تجارت جهاني 
شود كه نظام تجاري خود را به ميزان قابل توجهي آزاد 
سازد. در نهايت، مصالحه اي صورت پذيرفت كه چين را 
ملزم مي ساخت موانع تجاري و سرمايه گذاري متعددي 
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كه  درحالي  دهد،  كاهش  جامعي  به طور  و  بالفاصله  را 
را  حمايتي)  انتقالي  دوره  (يا  حمايت  از  سطحي  حفظ 
براي بخشهاي حساس خاص جايز مي دانست. عضويت 
چين در سازمان تجارت جهاني در همايش وزيران اين 
سازمان در دوحه قطر، به تاريخ 10 نوامبر 2001 به طور 
چين   ،2001 نوامبر   11 تاريخ  در  شد.  تصويب  رسمي 
به طور رسمي  كه  داد  اطالع  تجارت جهاني  به سازمان 
به تصويب رسانده  را  تجارت جهاني  توافقات سازمان 
و در 11 دسامبر 2001 به طور رسمي به سازمان تجارت 
 (World Trade Organization, 10 پيوست.  جهاني 

November 2001)
الزامات چين

در نتيجه مذاكرات، چين موافقت كرد كه يك سري 
از الزامات مهم را بپذيرد تا رژيمش به منظور همگرايي 
بهتر با اقتصاد جهاني باز و آزاد شود؛ و يك محيط قابل 
قواعد  برطبق  سرمايه گذاري  و  تجارت  براي  پيش بيني 
سازمان تجارت جهاني پيشنهاد شد. برخي از الزاماتي كه 

چين پذيرفته، بدين شرح است:
اعضاي  تمامي  با  غيرتبعيض آميز  معاهدات  ● چين 
تمام  بخشيد.  خواهد  بهبود  را  جهاني  تجارت  سازمان 
چين  در  كه  آنها  شامل  خارجي،  بنگاههاي  و  افراد 
به حق  احترام  با  ثبت نشده اند،  نكرده و  سرمايه گذاري 
تجارت و بر طبق معاهده، بايد همچون بنگاههاي داخل 

چين احتساب شوند.
● چين طبق معاهده، شيوه هاي قيمت گذاري دوگانه 
را براي توليدات كاالهايي كه براي فروش در چين توليد 
مي شود،  صادر  كه  توليداتي  آن  با  مقايسه  در  مي شود، 

خواهد زدود.
و  صنايع  از  حمايت  مقاصد  براي  قيمتها  كنترل   ●

بخش خدمات داخلي استفاده نخواهد شد.
● چين معاهدات سازمان تجارت جهاني را طي يك 
بازبيني در قوانين موجود  با  روش متحدالشكل و مؤثر 
داخليش و وضع قوانين جديدي كه به طور كامل توافق 
خواهد  اجرا  كند،  برآورده  را  جهاني  تجارت  سازمان 

كرد.
● ظرف سه سال پس از ورود، تمامي بنگاهها اين 
حق را خواهند داشت كه در سراسر محدوده گمركي ـ 
با استثناهاي محدود شده ـ تمامي كاالها را وارد و صادر 

و با آنها تجارت كنند.
توليدات  روي  بر  صادراتي  يارانه  هرگونه  چين   ●

كشاورزي را حمايت نخواهد كرد.
تجارت  در  دولت  انحصار  حق  آن كه، چين  حال 
توليداتي همچون لبنيات، تنباكو، سوخت و مواد معدني 
روي  بر  را  محدوديتها  برخي  و  داشت  خواهد  نگه  را 
حفظ  كشورش  داخل  كاالهاي  توزيع  و  حمل ونقل 
كمپانيهاي  كه  محدوديتهايي  از  بسياري  كرد،  خواهد 
خارجي در حال حاضر در چين دارند، طي يك دوره سه 

ساله رفع شده، يا به طور آشكاري تسهيل خواهد شد. در 
ساير حوزه ها، همچون حقوق مالكيت فكري، موافقتنامه 
فكري  مالكيت  حقوق  تجارت  به  وابسته  جنبه هاي 
 (TRIPS: Trade-related Aspects of Intellectual
(Property Rights را به طور كامل از زمان پذيرش، اجرا 

خواهد كرد.
همچنين، توافق شد كه در طي يك دوره 12 ساله از 
شروع تاريخ پذيرش، يك مكانيسم ويژه براي حفاظت 
با منشا چيني  از گذار در مواردي كه واردات توليدات 
علت ورشكستگي توليدات داخلي ساير اعضاي سازمان 
برقرار  كنند،  تهديد  يا  شوند  سبب  را  جهاني  تجارت 
خواهد بود. از سوي ديگر، ممنوعيتها، محدوديتهاي كمي 
و يا اقدامات ديگر در برابر واردات از چين به شيوه اي 
مغاير با توافقنامه سازمان تجارت جهاني برداشته خواهد 
توافق  يا  شرايط  با  مطابق  غيراين صورت،  در  يا  و  شد 
به  پيوستي  طي  شده  مشخص  زماني  جدول  و  طرفين 
 (World Trade Organization, .پروتكل الحاق مي شود

17 September 2001)
1. كاالها

كاالها  به  بازار  دسترسي  براي  مذاكرات  ماحصل 
تدريجي  بردن  بين  از  به  متعهد  چين  كه،  شد  اينگونه 
كاالهاي  به  بازار  دسترسي  گسترش  و  تجاري  موانع 
كشورهاي خارجي شد. چين موظف شد تا تمام تعرفه 
براي كاالهاي وارداتي را محدود كند. پس از اجراي تمام 
چين  براي  تعرفه  محدوديت  سطح  ميانگين  تعهدات، 
خواهد  كاهش  كشاورزي  توليدات  براي  15درصد  به 
يافت. اين طيف تعرفه ها از صفر تا 65درصد مي شد كه 
باالترين نرخ اعمال شده براي غالت و حبوبات است. 
به  تعرفه  سطح  متوسط  به طور  صنعتي،  كاالهاي  براي 
8/9درصد محدود خواهد شد، كه در يك محدوده صفر 
تا 47درصد مي باشد و با باالترين ميزان اعمال شده بر 
فيلم عكاسي و خودرو و محصوالت مرتبط است. برخي 
تعرفه ها حذف خواهد شد و آن دسته از تعرفه ها كه تا 
سال 2004 كاهش مي يابد، تا سال 2010 وجود نخواهد 
 (World Trade Organization, 17 September .داشت

2001)
منسوجات

منسوجات  موافقتنامه  براي  چين  الحاق،  مجرد  به 
خواهد  تعهدات  و  حقوق  تابع  و  مامور  پوشاك  و 
جهاني،  تجارت  سازمان  اعضاي  ساير  همچون  شد. 
پايان  به   2004 دسامبر   31 در  منسوجات  سهميه بندي 
خواهد رسيد، اما، يك مكانيسم محافظت كننده در جاي 
خودش تا پايان سال 2008 باقي مي ماند كه به دولتهاي 
در  كه  مي دهد  اجازه  جهاني  تجارت  سازمان  در  عضو 
صورت اختالل در بازار كه ناشي از صادرات محصوالت 
 (World .نساجي چين است، اقدام به كنترل واردات كنند

Trade Organization, 17 September 2001)
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كشاورزي
توليد  براي  را  خود  يارانه هاي  تا  كرد  توافق  چين 
ارزش خروجي  از  به 8/5درصد  محصوالت كشاورزي 
مزرعه (طبق ماده 6/4 موافقتنامه كشاورزي) محدود كند. 
را  يارانه ها  محدوديت  همين  كرد  توافق  همچنين  چين 
 (World .طبق ماده 6/2 از توافقنامه كشاورزي اعمال كند

Trade Organization, 17 September 2001)
2. خدمات

تله كام
خدمات  تأمين كنندگان  چين،  الحاق  مجرد  به 
مشترك،  اقتصادي  شركتهاي  ايجاد  به  مجاز  خارجي، 
بدون محدوديتهاي كمي، و ارائه خدمات در چندين شهر 
خواهند شد. سرمايه گذاري خارجي در فعاليت اقتصادي 
مشترك بايد بيش از 25درصد باشد. در عرض يك سال 
مي شود،  انجام  آنها  در  خدمات  كه  مناطقي  الحاق،  از 
شهرهاي بيشتري را شامل خواهد شد و سرمايه گذاري 
مدت  ظرف  برسد.  35درصد  از  بيش  به  بايد  خارجي 
بيش  بايد  خارجي  سرمايه گذاري  الحاق،  از  سال  سه 
از 49درصد برسد. ظرف پنج سال پس از الحاق، هيچ 
 (World داشت.  نخواهد  وجود  جغرافيايي  محدوديت 

Trade Organization, 17 September 2001)
بانكداري

به مجرد الحاق، مؤسسات مالي خارجي مجاز به ارائه 
خدمات بدون محدوديتهايي براي دادوستد ارز خارجي 
در چين خواهند شد. براي دادوستد ارز محلي، ظرف دو 
سال از الحاق، مؤسسات مالي خارجي به ارائه خدمات 
سال  پنج  ظرف  شد.  خواهند  مجاز  چيني  شركتهاي  به 
پس از الحاق مؤسسات مالي خارجي به ارائه خدمات به 
 (World Trade .تمام مشتريان چيني مجاز خواهند شد

Organization, 17 September 2001)
بيمه

ايجاد شعبه و  به  بيمه غير عمر خارجي،  شركتهاي 
يا در قالب فعاليت اقتصادي مشترك با مالكيت خارجي 
51درصد مجاز خواهند شد. در عرض دو سال از الحاق 
بيمه هاي غير عمر خارجي اجازه داده خواهد  به  چين، 
تابعه  به شركت  متعلق  تمامًا  بعنوان يك شركت  تا  شد 
ايجاد شوند. به مجرد الحاق، شركتهاي بيمه عمر خارجي 
اقتصادي  فعاليت  يك  در  خارجي  50درصد  مالكيت  با 
مشترك با شريك انتخابي خود مجاز خواهند شد. براي 
خطرات تجاري در مقياس بزرگ، بيمه اتكايي (يا بيمه 
معادل)، بيمه و بيمه اتكايي بين المللي دريايي، هوانوردي 
و حمل ونقل به مجرد الحاق، فعاليتهاي اقتصادي مشترك 
شد؛  خواهند  مجاز  50درصد  از  بيش  خارجي  سهام  با 
داراييهاي  سهم  چين،  الحاق  از  سال  سه  مدت  ظرف 
ظرف  يابد؛  افزايش  51درصد  از  بيش  به  بايد  خارجي 
تابعه خارجي  تمام شركتهاي  الحاق چين،  از  پنج سال 
 (World Trade Organization, 17 مجاز خواهند شد. 

September 2001)
اينگونه جمعبندي كرد كه طبق  نهايت، مي توان  در 
توافق پذيرش در سازمان تجارت جهاني، چين موافقت 

كرد كه:
● متوسط تعرفه را براي كاالهاي صنعتي از 17درصد 
محصوالت  روي  بر  را  تعرفه  متوسط  و  8/9درصد،  به 
كشاورزي داراي اولويت اياالت متحده، از 31درصد به 

14درصد كاهش دهد؛
به  را  كشاورزي  توليدات  به  مربوط  يارانه هاي   ●
8/5درصد ارزش خروجي زمين محدود سازد، يارانه هاي 
كند،  حذف  كشاورزي  صادرات  روي  بر  را  صادراتي 
سازمان تجارت جهاني را به طور منظم از تمام يارانه هاي 

دولتي مطلع سازد؛
حقوق  پذيرش،  از  پس  سال  سه  مدت  ظرف   ●
اعطا  خارجي  شركتهاي  به  را  كاملي  توزيع  و  تجارت 
نمايد (با چند استثنا، مانند محصوالت كشاورزي خاص، 

مواد معدني، و مواد سوختي)؛
سازمان  اعضاي  تمام  با  تبعيض آميز  غير  رفتاري   ●
بنگاههاي  با  تجاري  مقاصد  براي  مثًال  جهاني،  تجارت 
برخورد  چيني  بنگاههاي  با  مشابه  چين،  در  خارجي 

شود؛
● به سياستهاي تجاري تبعيض آميز در برابر بنگاههاي 
با سرمايه گذاري خارجي در چين پايان دهد، مانند قوانين 

محتواي داخلي و الزامات انتقال فناوري؛
مربوط  جنبه هاي  توافقنامه،  پذيرش  از  پس   ●
سازمان  (تريپس)  فكري  مالكيت  حقوق  تجارت  به 
اوليه  استانداردهاي  (كه  نمايد  اجرا  را  جهاني  تجارت 
حمايت حقوق مالكيت فكري و قوانين اعمال را تعيين 

مي سازد)؛
● سيستم بانكي را به روي نهادهاي مالي خارجي 
طي پنج سال (تا پايان سال 2006) به طور كامل بگشايد؛ 

و
● سرمايه گذاريهاي مشترك در بيمه و مخابرات را 

قبول كند (با درجات مختلف مالكيت خارجي مجاز)؛
مسايل اجرايي سازمان تجارت جهاني

پذيرش چين در سازمان تجارت جهاني تحت يك 
توافقنامه آزادسازي تجاري جامع، هدف تجاري اصلي 
از  بسياري  بود.   1990 دهه  اواخر  طي  متحده  اياالت 
كه  بودند  معتقد  زمان  آن  در  آمريكايي  سياستگذاران 
عضويت چين در سازمان تجارت جهاني دولت چين را 
ترغيب خواهد كرد تا اصالحات بازار را تعميق بخشد، 
حاكميت قانون را ترويج دهد، نقش دولت را در اقتصاد 
كاهش دهد، بيش از پيش چين را در اقتصاد جهان ادغام 
كند، و اياالت متحده را قادر خواهد ساخت تا از مكانيسم 
به  پرداختن  براي  تجارت جهاني  سازمان  اختالف  حل 
مسايل اقتصادي عمده استفاده كند. در نتيجه، اميد بر اين 
بود كه، چين شريك تجاري قابل اعتمادتر و پايدارتري 
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براي اياالت متحده شود. مقامات تجاري آمريكا مدعيند 
كه در سالهاي نخست پس از پيوستن چين به سازمان 
تجارت جهاني، اين كشور پيشرفت برجسته اي در اتخاذ 
اقتصاد  يك  به سوي  را  آن  گذار  كه  داشت  اصالحات 
بازار محور تسهيل بخشيد و فضاي باز آنرا براي تجارت 
و سرمايه گذاري مستقيم خارجي افزايش داد. با اين همه، 
از سال 2006، پيشرفت به سوي آزادسازي بيشتر بازار 
متحده  اياالت  دولت   ،2008 سال  در  شد.  ُكند  نظر  به 
بر روندهايي  و مقامات كسب و كار شواهدي را مبني 
دادند.  ارايه  محدودكننده تر  تجاري  نظام  يك  به سوي 
پيروي  درباره  چين  به   USTR ساالنه  گزارش  دهمين 
 (2011 دسامبر  در  (صادره  جهاني  تجارت  سازمان  از 
عبارت  كه  كرد،  شناسايي  را  نگران كننده  مسأله  چندين 

است از:
اعمال  نظام  يك  حفظ  در  چين  دولت  ناتواني   ●
حقوق مالكيت فكري اثربخش (كه در ادامه شرح داده 

مي شود)؛
● سياستهاي صنعتي و استانداردهاي ملي كه تالش 
بنگاههاي چيني را ترفيع دهند (درحالي كه بر  مي كنند 

ضد بنگاههاي خارجي تبعيض قايل مي شوند)؛
● محدوديتهايي روي حقوق تجارت و توزيع؛

غيرقابل  و  تبعيض آميز  ايمني  و  بهداشت  قوانين   ●
محصوالت  (بخصوص  واردات  روي  بر  پيش بيني 

كشاورزي)؛ و
● مقررات و محدوديتهاي سنگين بر روي خدمات، 
مقررات  و  قوانين  كافي  شفافيت  ايجاد  در  ناتواني  و 

(USTR December 2011) ،تجاري
حل  دعوي   12 متحده  اياالت   ،2012 سال  مي  تا 
اختالف را بر ضد چين مطرح كرده، كه چندين مورد آنها 
حل وفصل شده يا در مورد آنها رأي صادر شده است. 
(Grimmett, 2010) چين نيز شش دعوي را در سازمان 
تجارت جهاني بر ضد اياالت متحده مطرح كرده است. 

دعاوي اياالت متحده در ادامه فهرست شده است.
دعاوي متعلق بر ضد چين در سازمان

و  ژاپن،  متحده،  اياالت   ،2012 مارس   13 در   ●
سياستهاي  ضد  بر  ـ  مشترك  طور  به  ـ  اروپا  اتحاديه 
صادراتي محدودكننده چين (مانند سهميه ها، تعرفه ها، و 
قيمتهاي صادراتي حداقل) بر روي عناصر خاكي كمياب 
و دو ماده معدني ديگر دعوي حق اختالفي مطرح كردند. 

(Morrison & Tang, 2012)
● در 15 سپتامبر 2010، اداره USTR اعالم كرد كه 
قصد دارد يك دعوي در سازمان تجارت جهاني بر ضد 
چين مطرح كند، مبني بر استفاده نابجاي آن از عوارض 
ضد بازارشكني و حقوق گمركي جبراني بر روي واردات 

فوالد نورد تخت الكتريكي دانه گرا از اياالت متحده.
● در 15 سپتامبر 2010، اداره USTR اعالم كرد كه 
قصد دارد يك دعوي در سازمان تجارت جهاني بر ضد 

چين مطرح كند مبني بر تبعيض قايل شدن آن در برابر 
تأمين كنندگان آمريكايي خدمات پرداخت الكتريكي.

سازمان  از  هيأتي  سوي  از  شده  حل وفصل  دعاوي 
تجارت جهاني

بر  را  اياالت متحده دعوي  ● در 23 ژوئن 2009، 
و  سهميه ها  (مانند  چين  صادراتي  محدوديتهاي  ضد 
ماليات صادراتي) بر روي مواد معدني (بوكسيت، كك، 
فلوريت، منيزيم، منگنز، سيليكون، سيليكونكاربيد، فسفر 
زرد و روي) مطرح كرد. اياالت متحده مدعي است كه 
چنين سياستهايي به منظور كاهش قيمتها براي بنگاههاي 
تا  است  شيميايي)  و  آلومينيوم  فوالد،  (بخشهاي  چيني 
به آنها كمك كند مزيت رقابتي ناعادالنه اي را به دست 
به منظور  محدوديتها،  اين  كه  است  مدعي  چين  آورند. 
حفظ محيط زيست و منابع طبيعي تجديدناپذير اعمال 
مي شود. در ژوالي سال 2011، هيأتي از سازمان تجارت 
و  ماليات  كه  اين  بر  مبني  كرد  صادر  گزارشي  جهاني 
تعهدات  خام،  مواد  روي  بر  سهميه هاي صادراتي چين 
سازمان تجارت جهاني آنرا نقض مي كند. اين هيأت، در 
ادامه به اين نتيجه رسيد كه چين نتوانسته است نشان دهد 
آن محدوديتها به حفظ منابع طبيعي تجديدناپذير براي 
برخي مواد معدني و به حفاظت از سالمت شهروندانش 
 (World Trade .(از طريق كاهش آلودگي) مرتبط است
(Organization, 28 January 2013 چين نسبت به رأي 
هيأت سازمان تجارت جهاني درخواست پژوهش كرد. با 
اين حال، در 30 ژانويه سال 2012، يك هيأت تجديدنظر 
و  سهميه ها  كه  داشت  اذعان  جهاني  تجارت  سازمان 
ماليات صادراتي چين بر روي برخي مواد معدني خاص، 
مي كند.  نقض  آنرا  جهاني  تجارت  سازمان  تعهدات 
اين تصميم  ران كريك،  متحده،  اياالت  تجاري  نماينده 
را «يك پيروزي فوق العاده براي اياالت متحده» خواند، و 
گفت كه اين امر تضمين خواهد كرد كه «صنايع توليدي 
اصلي در اين كشور مي توانند موادي را كه براي توليد و 
 (USTR, 31 نياز دارند، به دست آورند».  رقابت عادالنه 

January 2012)
● در 22 دسامبر 2010، اداره USTR اعالم كرد كه 
يك دعوي را در سازمان تجارت جهاني بر ضد چين در 
مورد يك برنامه دولتي مطرح خواهد كرد، كه به آن گروه 
از توليدكنندگان چيني تجهيزات انرژي بادي يارانه اعطا 
مي كند كه به جاي قطعات و اجزاي ساخت خارج، از 
قطعات و اجزاي ساخته شده در چين استفاده مي كنند. 
در 7 ژوئن سال 2011، اداره USTR اعالم كرد كه چين 
توافق كرده است كه به اعطاي اين يارانه ها پايان دهد. 
با اين همه USTR اشاره كرد كه به دليل فقدان شفافيت 
و  صنعت  همكاري  با  متحده،  اياالت  دولت  چين،  در 
كاركنان، تالشهاي تحقيقاتي قابل توجهي را متحمل شده 
است تا يارانه هاي چين را در مورد انرژي بادي آشكار 
سازد. به عالوه، USTR اشاره داشت كه براساس شروط 
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پذيرش چين در سازمان تجارت جهاني، اين كشور ملزم 
يارانه اي  برنامه هاي  تمام  بوده است كه گزارشي درباره 
خود ارائه دهد كه تاكنون اين امر را انجام نداده است. 

(USTR, 7 Jun 2011)
را در  USTR يك دعوي  ● در 19 دسامبر 2008، 
سازمان تجارت جهاني بر ضد چين به ثبت رساند، كه 
«مشهور  برندهاي  برنامه هاي  از  كشور  آن  پشتيباني  به 
چيني» مربوط بود، با اين اتهام كه چنين برنامه هايي از 
نقدي،  پاداشهاي  (شامل  متعددي  صادراتي  يارانه هاي 
براي  توسعه  و  تحقيق  مالي  تأمين  ترجيحي،  وامهاي 
توسعه محصوالت جديد، و پرداختهايي براي كاستن از 
مركزي  دولت  سطح  در  صادرات)  اعتباري  بيمه  هزينه 
محصوالت  فروش  و  شهرت  تا  مي برند  بهره  محلي  و 
با برند چيني را در خارج از كشور ترفيع دهند. در 18 
توافق  چين  كه  كرد  اعالم   USTR  ،2009 سال  دسامبر 

كرده است اين برنامه ها را حذف كند.
● در 3 مارس 2008، در ارتباط با رفتار تبعيض آميز 
چين با تأمين كنندگان آمريكايي خدمات اطالعاتي مالي 
در چين، USTR جهت حل اختالف در سازمان تجارت 
جهاني درخواست كرد با چين رايزني كند. در 13 نوامبر 
سال USTR ،2008 اعالم كرد كه چين توافق كرده است 
فعاليت  چگونگي  به  مربوط  تبعيض آميز  محدوديتهاي 
آمريكايي،  جمله  از  خارجي،  تأمين كنندگان  تجاري 

خدمات اطالعاتي مالي در چين را حذف كند.
در  را  دعوي  يك   USTR  ،2007 آوريل   10 در   ●
سازمان تجارت جهاني بر ضد چين به ثبت رساند، كه 
آنرا متهم مي ساخت نتوانسته است از توافقنامه تريپيس 
حقوق  قوانين  اعمال  مورد  در  (به عبارتي  كند  پيروي 
سازمان   ،2009 سال  ژانويه   26 در  فكري).  مالكيت 
تجارت جهاني حكم كرد كه بسياري از سياستهاي اعمال 
حقوق مالكيت فكري چين نتوانسته است، الزاماتش در 
در 29 ژوئن  برآورده سازد.  را  تجارت جهاني  سازمان 
2009، چين اعالم كرد كه رأي سازمان تجارت جهاني 

را تا مارس 2010 به اجرا خواهد رساند.
● در 10 آوريل USTR ،2007 دعوي را در سازمان 
تجارت جهاني بر ضد چين به ثبت رساند، كه آنرا متهم 
«حقوق  محصوالت  براي  است  نتوانسته  مي ساخت 
از  را  بازار  به  كافي  دسترسي  محور»  ـ  فكري  مالكيت 
منظر حقوق تجاري و خدمات توزيع، فراهم سازد. در 
آگوست 2009، هيأتي از سازمان تجارت جهاني حكم 
كرد كه بسياري از مقررات چين درباره حقوق تجاري 
موزيك،  ها،   D.V.D فيلمها،  نمايشي  نسخه  توزيع  و 
كتابها و مجالت با الزامات سازمان تجارت جهاني چين 
كرد،  پژوهش  درخواست  چين  است.  نداشته  مطابقت 
ولي موفق نشد، و در فوريه 2010 اظهار كرد كه رأي 

سازمان تجارت جهاني را اجرا خواهد كرد.
● در 5 فوريه USTR ،2007 اعالم كرد كه در ارتباط 

به صنايع مختلف در چين (مانند  با مقررات دولتي كه 
با  (مغاير  غيرقانوني  يارانه هاي  كاغذ)  و  چوب،  فوالد، 
مي دهد،  صادراتي  و  وارداتي  جهاني)  تجارت  سازمان 
واردات  درباره  و  مي كند  ايجاد  اخالل  تجارت  در  كه 
در سازمان  اختالف  تبعيض مي شود، جهت حل  باعث 
تجارت جهاني درخواست كرده است تا با چين رايزني 
كند. توافقنامه پذيرش چين در سازمان تجارت جهاني، 
آنرا ملزم مي ساخت بالفاصله چنين يارانه هايي را حذف 
كند. در 29 نوامبر 2007، چين به طور رسمي توافق كرد 

يارانه هاي مذكور را تا 1 ژانويه 2008 حذف كند.
در  را  دعوي  اين   USTR  ،2006 مارس   30 در   ●
به  كه  كرد  مطرح  بر ضد چين  تجارت جهاني  سازمان 
استفاده آن از مقررات تبعيض آميز درباره قطعات خودرو 
باالي  تعرفه  نرخ  اغلب  كه  مي شد،  مربوط  وارداتي 
به  را  (25درصد)  تكميل شده  خودروهاي  به  مربوط 
برخي قطعات خودروي خاص اعمال مي كرد (كه عمومًا 
به طور متوسط برابر 10درصد بود). USTR مدعي بود كه 
هدف سياست چين اين بود كه توليدكنندگان داخلي را 
از استفاده قطعات وارداتي بازدارد و بنگاههاي خارجي 
 13 در  كند.  منتقل  به چين  را  توليد  كه  كند  ترغيب  را 
فوريه 2008، هيأتي از سازمان تجارت جهاني حكم كرد 
كه سياست تعرفه اي تبعيض آميز چين با الزامات سازمان 
تعرفه هاي  اين كه  اظهار  (با  بود  مغاير  جهاني  تجارت 
خودرو از يك هزينه داخلي تا عوارض گمركي معمول 
تشكيل شده است، كه قوانين سازمان تجارت جهاني را 
درباره رفتارهاي كشوري نقض مي كرد). چين درخواست 
پژوهش كرد، ولي يك هيأت تجديدنظر سازمان تجارت 
جهاني صريحًا تصميم هيأت سازمان تجارت جهاني را 

تأييد كرد.
● در 18 مارس USTR ،2004 اعالم كرد كه دعوي 
حل اختالفي را در سازمان تجارت جهاني بر ضد چين 
تبعيض آميز  مالياتي  رفتار  به  كه  است  رسانده  ثبت  به 
اياالت  مي شد.  مربوط  وارداتي  نيمه هاديهاي  درباره  آن 
متحده مدعي بود كه چين براي تراشه هاي نيمه  هادي كه 
خارج از چين طراحي و ساخته شده، 17درصد ماليات 
بر ارزش افزوده (value-added tax (VAT)) اعمال كرده 
است، ولي به توليدكنندگان داخلي تخفيفهاي ماليات بر 
دولت  با  رايزنيهاي  به دنبال  مي كند.  اعطا  افزوده  ارزش 
چين، در تاريخ 8 ژوالي USTR ،2004 اعالم كرد كه 
چين توافق كرده سياست مالياتي ترجيحي را تا آوريل 
2005 پايان دهد. با اين همه USTR ابراز نگراني كرده 
كه اشكال جديدي از كمكهاي مالي از سوي دولت چين 
به صنعت نيمه هادي داخلي آن اعطا مي شود.در ژانويه 
2012، اوباما، طي سخنراني وضعيت اتحاديه خود، اعالم 
برنامه كرد كه يك واحد فدرال انتظامات تجاري جديد 
ايجاد خواهد كرد «كه مسئوليت بررسي فعاليت تجاري 
غيرمنصفانه را در كشورهايي چون چين برعهده دارد». 
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بر  مبني  اجرايي،  دستوري  اوباما   ،2012 فوريه   28 در 
تأسيس مركز انتظامات تجاري ميان سازماني درون اداره 
كه  مدعي اند  تحليلگران  از  بسياري  كرد.  صادر   USTR
واحد انتظامات جديد ممكن است باعث شود كه تعداد 
دعاوي حل اختالفي كه اياالت متحده در سازمان تجارت 
جهاني بر ضد چين مطرح مي كند، افزايش شديدي داشته 

(USTR, 7 Jul 2012) .باشد
پذيرش چين در توافقنامه تداركات دولتي سازمان 

تجارت جهاني
  (Government سياستهاي توافقنامه تداركات دولتي
قوانين  از  (Procurement Agreement (GPA)عمدتًا 
سازمان تجارت جهاني معاف هستند، بجز براي اعضايي 
به  چين  كه  زماني  كرده اند.  امضا  را  توافقنامه  اين  كه 
قصد  كه  كرد  اعالم  پيوست،  جهاني  تجارت  سازمان 
تداركات  توافقنامه  عضو  ممكن  زمان  درحداقل  دارد 
دولتي سازمان تجارت جهاني شود، ولي تاكنون نتوانسته 
است پيشنهاد قابل قبولي را به اعضاي حال حاضر اين 

توافقنامه ارائه دهد.
پذيرش چين در توافقنامه تداركات دولتي، يكي از 
ارزش  برآوردها  است.  متحده  اياالت  اصلي  اولويتهاي 
ميليارد  تا 200  بين 88  تداركات دولتي ساالنه چين را 
 (Testimony of Karen Laney, 9 دالر تخمين مي زند. 
(March 2011 با اين همه، چين تعدادي روال و سياست 
محدودكننده در مورد تداركات دولتي وضع كرده است 
كه به نفع بنگاههاي چيني عمل مي كند. به دليل اقتصاد 
به سرعت در حال رشد و نيازهاي زيرساختي قابل توجه 
چين، پذيرش چين در توافقنامه تداركات دولتي مي تواند 
براي بنگاههاي آمريكايي فرصتهاي جديد قابل توجهي 

فراهم سازد.
توافقنامه  به  پيوستن  به  مربوط  مذاكرات  در  چين 
شركت  رسمي  به طور   2007 سال  تا  دولتي  تداركات 
گروههاي  ديگر  سوي  از  آن  اوليه  پيشنهاد  و  نكرد 
جهاني  تجارت  سازمان  در  دولتي  تداركات  توافقنامه 
پيشنهاد  كه  داد  وعده  گرديد. چين  تلقي  قبول  غيرقابل 
تا  ولي،  كند،  بازبيني  را  دولتي خود  تداركات  توافقنامه 
پيشنهاد  آن  كه  شد  اعالم  نكرد.  اقدامي   2010 ژوالي 
نسبت به پيشنهاد قبلي پيشرفت داشته است، ولي مورد 
قبول قرار نگرفت. اين امر تا حدي به اين دليل بود كه 
خريدهاي دولتهاي محلي و دولتي و همچنين شركتهاي 
در  بازبيني شده  پيشنهاد  نمي گرفت.  دربر  را  خصوصي 
دسامبر 2011 تنها نهادهاي دولتي را در سه شهر و دو 
استان پوشش مي داد. (Wang, March 2009) اظهارنظر 
به شرح ذيل  پيشنهاد چين  USTR درباره آخرين  اداره 

است:
توافقنامه  به  پيوستن  براي  را  خود  مذاكرات  «چين 
آن  از  كرد.  آغاز  پيش  سال  چهار  از  دولتي،  تداركات 

تاريخ تاكنون، چين سه پيشنهاد را ارائه كرده ، كه هر كدام 
نسبت به قبلي خود پيشرفت داشته است. ولي، هنوز هم 
تا ارائه پيشنهاد تداركاتي كه با تداركات پوشش داده شده 
تحت توافقنامه تداركات دولتي از سوي اياالت متحده و 
ديگر گروهها، قابل مقايسه باشد، فاصله دارد. براي مثال، 
ما خواستار هستيم كه چين شركتهاي با مالكيت دولتي 
را پوشش دهد، نهادها و خدمات زيرمركزي بيشتري را 
اضافه كند، حداقل حجم قابل قبول را براي قراردادهاي 
پوشش داده شده كاهش دهد، و برون داريهاي جامع را 

(USTR, December 2011) «.حذف كند
جمع بندي

جمهوري خلق چين، پس از شروع روند اصالحاتش در 
دوران پس از مائوتسه دونگ، گامهاي بزرگي در راستاي 
و  جهاني  اقتصاد  با  بيشتر  هرچه  همسويي  و  همگرايي 
بازار آزاد برداشته است. اّما، اين همسويي تا حدي بوده 
توسعه  مسير  در  كشور  اين  نيازهاي  برطرف كننده  كه 
باشد، سياست الحاق چين به سازمان جهاني تجارت نيز 
الزامات  اينكه چين  در همين راستا قابل ارزيابي است. 
حقوقي اين سازمان را پذيرفت، به جهت دستيابي بهتر 
توسعه يافته  كشورهاي  بازارهاي  به  كشور  اين  بيشتر  و 
تكنولوژي  از  برخورداري  همينطور  و  سازمان  عضو 
كشورهايي همچون اياالت متحده، ژاپن و اتحاديه اروپا 
بر  محذوراتي  همچون  حقوقي  الزامات  اين  لذا،  است. 
به  ملزم  را  كشور  اين  تا  كرده  عمل  چين  توسعه  رشد 
قواعد نظام سرمايه داري كند و در مقابل چين به دنبال 
جلب رضايت كشورهاي طرف معامله است و با گذشت 
بيش از ده سال از الحاق چين به سازمان تجارت جهاني، 
كشورهاي  ديگر  و  كشور  اين  بين  مناقشاتي  هم  هنوز 
بر  تكنولوژيك  بويژه  و  اقتصادي  قدرت  از  برخوردار 
سر رعايت اصول حقوقي عضويت در سازمان تجارت 

جهاني وجود دارد.
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مقدمه
درآمدهاي حاصل از صادرات در كشورهاي درحال توسعه، نقش بسيار مهمي در تأمين نيازهاي وارداتي و برنامه 
توسعه اقتصادي اين كشورها ايفا مي نمايد. اما به داليل مختلف، اين درآمدها از ثبات چنداني برخوردار نيستند. از جمله 

اين داليل مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1. طبيعت خاص صادرات كشورهاي درحال توسعه.

2. پايين بودن كشش قيمتي عرضه و  كشش درآمدي تقاضا براي صادرات آنها، بويژه مواد معدني خام.
3. تخصص در توليد تعداد معدودي از كاالها و به عبارتي تمركز كااليي صادرات.

جغرافيايي  تمركز  يعني  كننده،  وارد  كشورهاي  و  بازارها  از  معدودي  تعداد  به  صادرات  عمده  قسمت  ارسال   .4
صادرات.

اساسًا ساختار اقتصادي اغلب كشورهاي درحال توسعه، به گونه اي است كه صادرات آنها عمدتًا متكي بر مواد معدني 

دكتر محمد لشكريـ  دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه پيام نور
حميده احمديـ  گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نيشابور

اثر بي ثباتي درآمد صادرات
 بر متغيرهاي كالن اقتصادي ايران*

چكيده
در اين پژوهش به بررسي تأثير بي ثباتي درآمد صادرات بر متغيرهاي كالن اقتصادي از جمله رشد اقتصادي و 
توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري و پس انداز ملي در دوره 1382-1338 در ايران مي پردازيم. به بيان ديگر، در 
اين پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستيم؛ آيا افزايش بي ثباتي صادرات باعث كاهش توليد ناخالص داخلي 
و در نتيجه رشد اقتصادي مي شود؟ دوم، آيا افزايش بي ثباتي صادرات باعث كاهش سرمايه گذاري مي شود؟ و 
در نهايت اينكه آيا افزايش بي ثباتي صادرات باعث كاهش پس انداز ملي در كشور مي شود؟ براي پاسخ به اين 
پرسشها از تحليل واكنش ضربه اي  و تجزيه واريانس براساس روش خود توضيح برداري (VAR)  استفاده شده 
است. براي اين منظور از دو شاخص بي ثباتي درآمد صادرات برحسب 1) روند خطي و 2) روند نمايي درآمد 
صادرات، استفاده شده است. نتايج حاصل از توابع عكس العمل آني، نشان مي دهد كه اثر بي ثباتي درآمد صادرات 
بر هر سه متغير توليد ناخالص داخلي، پس انداز و سرمايه گذاري در كوتاه مدت (يك تا چهار دوره) مثبت اما 
نشان مي دهد كه  واريانس،  توابع تجزيه  از  نتايج حاصل  نزولي است. همچنين  منفي و  بلندمدت  ناچيز و در 
بي ثباتي درآمد صادرات تنها 5درصد از خطاي پيش بيني توليد ناخالص داخلي را توضيح مي دهد. از طرفي در 

حدود 20درصد از خطاي پيش بيني سرمايه گذاري و پس انداز ملي را نيز توضيح مي دهد.
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خام مي باشد و از آنجا كه صادركنندگان اين گونه كاالها، هيچگونه اتحاديه مشتركي (بغير از چند مورد، مثل سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت، اپك) ندارند، لذا درصورت كاهش قيمت اينگونه كاالها، امكان واكنش مناسب براي اين 
كشورها وجود ندارد و در نتيجه باعث كاهش بيشتر درآمدهاي ارزي آنها مي گردد. از طرفي، صادرات كشورهاي درحال 
توسعه عمدتاً محدود به صدور يك يا چند كاالست و لذا توانايي چنداني براي واكنش در مقابل كشورهاي واردكننده 
نداشته و اين نيز بر بي ثباتي درآمدهاي ارزي آنها تأثير مي گذارد. فزون براين، معموالً طرفهاي تجاري كشورهاي درحال 
توسعه كه عمده محصوالت خام و مواد اوليه آنها را خريداري مي كنند، محدود به چند كشور خاص مي گردد و همين امر 
باعث تضعيف سياستهاي كشورهاي صادركننده اين گونه كاالها گرديده و در نهايت منجر به بي ثباتي درآمدهاي صادراتي 
كشورهاي درحال توسعه مي شود. شواهد موجود حاكي از آن است كه بي ثباتي درآمدهاي صادراتي كشورهاي درحال 
توسعه بر رشد، تراز پرداختها و برنامه ريزي اين گونه كشورها آثار سويي برجاي گذاشته است و لذا اين كشورها بايد 

به دنبال تثبيت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بوده تا بتوانند بر مشكالت ناشي از بي ثباتي اين درآمدها فائق آيند.
اقتصاد ايران، بعنوان يك كشور توليد و صادركننده نفت مانند ساير كشورهاي مشابه، گرفتار مسائل خاصي در مقوله 
صادرات خود مي باشد. وابستگي باالي درآمدهاي صادراتي كشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت سبب شده است 
كه هرگونه تغيير در قيمتهاي نفت، برنامه هاي اقتصادي و عمراني كشور را با اختالل مواجه ساخته و در نتيجه روند رشد 
اقتصادي كشور را ُكند سازد. از سوي ديگر، وجود درآمدهاي نفتي و عدم توجه به صادرات غيرنفتي سبب شده است كه 
اين بخش فاقد تحرك و رشد الزم باشد. از طرف ديگر، ايران، بعنوان يكي از كشورهاي درحال توسعه در شرايطي قرار 
دارد كه عمده درآمد ارزي غيرنفتي آن، از محل صدور توليدات كشاورزي و اوليه تأمين مي گردد. بدين خاطر، درآمدهاي 

صادراتي ايران اغلب دستخوش تغييرات ناگهاني و سريع قيمتهاي جهاني بوده و از ثبات الزم برخوردار نبوده است.
ثبات درآمدهاي صادراتي ايران به طور كلي و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به طور اخص، از نقطه نظر برنامه ريزي 
توسعه اقتصادي بسيار حائز اهميت مي باشد، زيرا، اگر برنامه ريزي كشور مفهوم واقعي داشته باشد، مسأله پيش بيني آينده 
منابع درآمدي، جهت ترسيم اهداف اقتصادي در برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت و تكيه بر آن، جايگاهي درخور توجه 
دارد. با توجه به نكات فوق هدف عمده از انجام اين تحقيق، بررسي اثر بي ثباتي صادرات بر متغيرهاي كالن اقتصادي 
ايران از جمله: سرمايه گذاري، رشد اقتصادي و پس انداز ملي مي باشد. نتايج اين تحقيق مي تواند ما را در سياستگذاري 

صحيح در جهت رشد صادرات ياري رساند.
پس از مقدمه، در بخش اول، مفاهيم و تعاريف بي ثباتي بررسي مي شود. بخش دوم پيشينه تحقيق و مطالعات انجام 
شده را مرور مي كند. در بخش سوم، با معرفي روش تحقيق، نتايج تجربي تجزيه و تحليل مي شود و بخش پاياني به 

جمعبندي و نتيجه گيري اختصاص دارد.
1. تعريف بي ثباتي درآمد صادراتي

درآمدهاي صادراتي همانند ساير متغيرهاي اقتصادي، در طول زمان روند يكنواختي ندارد و دچار نوسانات زيادي 
مي شود. خود اين طبيعت ناشناخته، هزينه هايي براي اقتصاد كشورها به دنبال دارد. بي ثباتي چيزي جز همين نوسانات 
نيست. از آنجا كه تعريف دقيق و يكساني در مورد بي ثباتي ارائه نشده است، براي ارائه يك تعريف مناسب، به مقايسه 

تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته، مي پردازيم.
اولين اقتصادداني كه به تعريف بي ثباتي پرداخت (Coppok, 1977) بود. وي اعتقاد داشت از آنجا كه هدف فعاليتهاي 
اقتصادي استفاده از منابع تغيير يافته در جهت رسيدن به خواسته ها مي باشد، همه تغييرات نمي تواند نامطلوب و ناخواسته 
فرض شود. به همين دليل، وي معتقد بود كه بايد بين نوسانات مفيد و نوساناتي كه مشكلزا هستند، تفاوت قائل شد. 
بدين ترتيب، وي بحث مي كند كه بي ثباتي نبايد به هر انحرافي از يك مسير ثابت تلقي شود، بلكه انحراف بيش از حد 
نرمال ـ كه مقادير نرمال معموالً مقادير خط روند مي باشند ـ مدنظر است. اين ادعاي وي مشخص مي كند كه تعريف 
دقيق از بي ثباتي مستلزم قضاوت صحيح در مورد واژه هايي مثل افراط ، تفريط و عادي مي باشد كه اغلب محققين در 
مورد مباحث مربوط به بي ثباتي از آنها استفاده كرده اند. اغلب روشهاي بكار گرفته براي تعريف بي ثباتي، به تجزيه روند 
درآمدها و انحرافات در اطراف روند متمركز شده اند. مطابق اين روش، تنها كافي است كه درآمدهاي نرمال كه در واقع 
تعيين كننده مسير روند مي باشند، مشخص شود. براين اساس، بي ثباتي عبارت است از «انحراف از روند» زيرا، تغييرات 

روند به علت وجود برخي مشكالت در اقتصاد داخلي مي باشد كه بدين صورت بروز مي كند.
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(Thobad & Lawson, 1967)، مفهوم بي ثباتي را نه برحسب اطمينان و قابليت پيش بيني، بلكه برحسب اثر ركودي 
بي ثباتي مطرح مي كنند. با درنظر گرفتن روش تصحيح روند، ايشان معتقد بودند كه مشخص نيست كه آيا بايد وزنهاي 
يكسان و مشخص به انحرافات مثبت و منفي داد يا خير؟ در واقع آنها نظر مي دهند كه مفهوم بي ثباتي، در انحرافات منفي 

روند وجود داشته و از انحرافات مثبت بايستي صرف نظر كرد.
(Parnes & Knudsen, 1979) با استفاده از نظريه درآمد دايمي فريدمن، به تحليل بي ثباتي درآمد صادراتي و تعريف 
و  زودگذر  تغييرات  دايمي،  تغييرات  جزء  سه  داراي  نيز  صادراتي  درآمدهاي  تغييرات  كه  معتقدند  آنها  پرداختند.  آن 
تغييرات پيش بيني شده مي باشند. البته آنها همه اين تغييرات را جزء بي ثباتي نمي دانند. برخالف (Massell, 1963)، اين 
دو معتقدند كه تغييرات قابل پيش بيني و يا برنامه ريزي شده در تغييرات روند، آورده نمي شود. در عوض مي گويند كه 
تنها با مشاهده رفتار مردم قادر خواهيم بود كه مشخص كنيم كدام تغييرات، قابل پيش بيني و يا برنامه ريزي شدن هستند 
اين دو اعتقاد دارند كه اجزاي زودگذر و پيش بيني نشده در درآمد، مفهوم نااطميناني را دربرداشته و معادل بي ثباتي است. 
در واقع نااطميناني در درآمد صادراتي، همان بي ثباتي درآمد صادراتي بوده كه مفهوم پس انداز، سرمايه گذاري و همچنين 

رشد درآمد را از طريق رفتارهاي ريسك گريز تحت تأثير قرار مي دهد.
از ديدگاه (Guillamont, 1987)، بي ثباتي به تسلسل و توالي بين كمبودها و مازادها اطالق مي گردد. به عبارت ديگر 
بي ثباتي، نوسان كاهنده يا فزاينده مقادير يك متغير، حول مقادير روند خود مي باشد؛ بنابراين، بي ثباتي صادرات نيز به 
پيش بيني شده آن اطالق مي شود. درصورتي كه صادرات كشور را سه جزء  از روند  مقادير واقعي صادرات  انحراف 

صادرات دايمي، گذرا و غيرقابل مشاهده بدانيم، اساس بي ثباتي صادرات را جزء دوم و سوم تشكيل خواهد داد.
از بررسيهايي كه در مورد شاخصهاي بي ثباتي صورت گرفته، مي توان استنباط كرد كه در اغلب مباحث، هرگونه 
تعريف  در  كوپوك سعي  مانند  اقتصاددانان  از  برخي  است، هرچند  تعريف شده  بي ثباتي،  به صورت  روند  از  انحراف 
دقيقتري از بي ثباتي داشته اند. ادبيات مربوط به بي ثباتي درآمد صادرات، به اثرات بي ثباتي در مشكالت داخلي اقتصاد، مثل 
فشارهاي تورمي و سرمايه گذاري، زماني كه درآمدها از روند منحرف مي شوند، متمركز شده است. حال اين انحرافات 
چه مثبت باشد و چه منفي، بعنوان بي ثباتي تلقي شده است. در ادبيات كاربردي بدليل سهولت محاسبه و اطالعات آماري 

موجود، بي ثباتي به صورت انحراف از روند تعريف شده است.
2. ادبيات تحقيق

شواهد تجربي مبني بر اثرات بي ثباتي صادرات بر رشد اقتصادي در طول چند دهه گذشته نتايج بسيار متفاوتي را 
نشان مي دهد. در مطالعه (Yotopoulos & Nugent, 1976) رابطه مثبت مشاهده شد. آنها از دو روش براي اندازه گيري 
بي ثباتي درآمد صادرات استفاده كرده اند. روش اول آنها، مجذور انحراف از شاخص روند نمايي و روش دوم، شاخصي 
است كه آنها از فرضيه درآمد دايمي گرفته اند. نتايج مقطعي از داده ها براي 38 كشور نشان مي دهد كه وقتي از روش دوم 
استفاده مي شود، اثر نااطميناني سبب كاهش ميل نهايي به مصرف در تئوري درآمد دايمي مي گردد كه اين مسأله، سبب 

افزايش پس انداز، سرمايه گذاري و به دنبال آنها رشد اقتصادي مي شود.
رابطه اي مشاهده  (Mc Bean, 1966)، هيچگونه  (Yotopoulos & Nugent, 1972)، همين طور مك بين  مطالعه  در 

نشده است.
به  مي توان  مثال  به طور  آورده اند.  به دست  منفي  را  اقتصادي  رشد  و  صادرات  بي ثباتي  بين  رابطه  ديگر،  مطالعات 

مطالعات (Viovodas, 1974) ,(moran, 1983) (Glezakos, 1973) و (Demeocq & Guilaumont, 1985) اشاره كرد.
گلزاكوس، به بررسي اثرات بي ثباتي صادرات بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته پرداخته است. 
وي، براي اين منظور از داده هاي ساالنه 1966-1953 استفاده كرده و توليد ناخالص داخلي را تابعي از متغيرهاي نرخ 
رشد صادرات واقعي و شاخص بي ثباتي صادرات درنظر گرفته است. او نتيجه مي گيرد كه رابطه بين بي ثباتي صادرات و 
رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه منفي مي باشد و همچنين نشان داده است كه بي ثباتي صادرات باعث كاهش 

كارايي سرمايه گذاري شده و نهايتًا روند رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است.
موران در مطالعه اي تحت عنوان اثرات بي ثباتي صادرات بر اقتصاد كشورهاي درحال توسعه، چگونگي تأثير بي ثباتي 
صادرات بر پس انداز داخلي، سرمايه گذاري و نهايتاً رشد اقتصاد كشورهاي درحال توسعه را مورد بررسي قرار داد. وي 
اين مطالعه، بي ثباتي  اين تحقيق، 30 كشور درحال توسعه را در دوره 1975-1945 مورد مطالعه قرار داد. برطبق  در 
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صادرات در بلندمدت معني دار نبوده، ولي، در كوتاه مدت با اهميت مي باشد و بر رشد اقتصادي اثر منفي دارد.
(Gyimah & Brempong, 1991) رابطه بين بي ثباتي صادرات و رشد اقتصادي تعدادي از كشورهاي آفريقايي را طي 
دوره 1986-1960 مورد مطالعه قرار دادند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بي ثباتي صادرات منجر به واردات مواد 

اوليه و كاالهاي سرمايه اي گرديده و اين امر به نوبه خود بر توليد و رشد اقتصادي مؤثر است.
 (Yotopoulos &  ،68-1958 زماني  فاصله  در  توسعه  درحال  كشور   28 مطالعه  در   (Knudssen & Parnes, 1975)
(Nugent, 1976 در مطالعه 38 كشور درحال توسعه در فاصله زماني 68-1949 و (Lim, 1976) در فاصله زماني 73-
در   (1989) گويالمنت  و  دميوك  مي شود.  منجر  پس انداز  افزايش  به  درآمدهاي صادراتي  بي ثباتي  دادند،  نشان   1968
مطالعه اي، رابطه ميان پس انداز و درآمدهاي صادراتي را در فاصله زماني 81-1970 منفي برآورد كرد اما در دوره زماني 

70-1960 اين رابطه مثبت بوده است.
(Combes, 1993) در مطالعه 22 كشور درحال توسعه، براساس يك نمونه داده هاي پانل (در طول، كشورها و در 
عرض، محصوالت) نشان مي دهد كه بي ثباتي درآمد بخش خصوصي، پس انداز آنان را افزايش مي دهد. وي همچنين در 
مطالعه اي ديگر شامل 40 كشور درحال توسعه كه صادرات عمده آنها محصوالت كشاورزي است، به نتايج متفاوتي، به 

شرح زير دست يافت:
بي ثباتي درآمدهاي صادراتي در دهه هاي 1970 و  به  (دولتي و خصوصي)  منفي پس انداز كل جهاني  واكنش  1ـ 

.1980
2ـ دومين نتيجه، سياستهاي تثبيت قيمت داخلي است. زماني كه قيمتهاي جهاني در سطح بااليي قرار دارد، در اين 
حالت مالياتهاي دولتي نقش مهمي ايفا خواهد كرد و به همين جهت، پس اندازها (اعم از دولتي و خصوصي) به دليل 

عدم كارايي مديريت دولتي كاهش خواهد يافت.
3- افزايش پس اندازهاي احتياطي تنها شامل بنگاههاي خصوصي مي شود و بنگاههاي دولتي را دربرنمي گيرد. در 
شرايطي كه ثبات قيمت داخلي مدنظر باشد و مورد توجه قرار گيرد، اثرات بي ثباتي درآمدهاي صادراتي بر پس اندازها، 
منفي است. واكنش متقابل بي ثباتي درآمدهاي صادراتي به پس اندازهاي دولتي، ناشي از وجود اثر چرخ دنده اي است 
كه بيانگر واكنش جانبي بنگاههاي دولتي به افزايش و كاهش قيمتها است. در اين حالت، اثر چرخ دنده اي بر اثر درآمد 

دايمي غلبه مي كند.
مطالعه (Love, 1992) از اندك مطالعاتي است كه رابطه سببي بين معيارهاي بي ثباتي صادرات و بي ثباتي درآمد را 
بررسي كرد. مطالعه سري زماني وي براي كشورهاي درحال توسعه اي مي باشد كه صادراتشان شديداً متكي به توليدات 
اوليه و سنتي مي باشد. معيار بي ثباتي كه الو از آن استفاده كرد، قدر مطلق انحراف صادرات از ميانگين متحرك پنجساله آن 

است. نتايج نشان مي دهد كه براي هر 21 كشور داخل نمونه، بي ثباتي صادرات علت (سبب) بي ثباتي درآمد مي باشد.
(Sinha, 1999)، رابطه بين بي ثباتي صادرات و رشد اقتصادي را براي 9 كشور آسيايي، با استفاده از داده هاي سري 
زماني در دوره 97-1951 بررسي كرد. اين مطالعه اولين مطالعه اي است كه اثرات بي ثباتي صادرات روي رشد اقتصادي 
 (Feder, را با استفاده از جديدترين تكنيكهاي اقتصادسنجي سريهاي زماني بررسي مي كند. وي، با استفاده از روش سنتي
(1983 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را تابعي از نيروي كار، سرمايه، صادرات كاال و خدمات و متغير بي ثباتي صادرات 
درنظر گرفته است. وي در اين مطالعه، ارتباط مثبت بين بي ثباتي صادرات و رشد اقتصادي براي هند، ژاپن، مالزي و 

فيليپين و يك رابطه منفي براي ميانمار، پاكستان، كره جنوبي، سري النكا و تايلند پيدا كرد.
(Sinha, 2007)، به بررسي اثرات تغييرپذيري صادرات با استفاده از روش واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيون 
تعميم يافته (GARCH) براي دو كشور فيليپين و تايلند پرداخت. وي از داده هاي فصلي، براي دوره 2005-1960 استفاده 
كرد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه شوك تغييرپذيري رشد صادرات براي فيليپين و تايلند پديده اي دايمي مي باشد. 

همچنين، تغييرپذيري گذشته در پيش بيني تغييرپذيري آينده نقش عمده اي دارد.
(Krishan K, 2008)، با استفاده از روش همگرايي يوهانسن و مدل تصحيح خطا، به بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، 
رشد صادرات، بي ثباتي صادرات و سرمايه گذاري در هند، در دوره 2005-1971 پرداخت. نتايج تجربي نشان داد كه 
بي ثباتي  اما  دارد.  هند  اقتصادي  رشد  بر  بلندمدت  در  مثبت  تأثير  سرمايه گذاري،  و  رشد صادرات  بي ثباتي صادرات، 
نتايج حاصل از تحليل  اثر منفي بر رشد اقتصادي هند دارد. از طرف ديگر،  صادرات و سرمايه گذاري در كوتاه مدت 
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همگرايي و سطوح مدل VAR از فرضيه صادرات منجر به رشد حمايت مي كند.
در مورد ايران، صمدي (1381)، تأثير صادرات و بي ثباتي درآمدهاي صادراتي بخشهاي مختلف اقتصادي را بر رشد 
اقتصادي اين بخشها در فاصله 74-1347، مورد ارزيابي قرار داد. يافته هاي اين پژوهش حكايت از اين دارد كه صادرات 
بخشهاي كشاورزي و خدمات، تأثير معني داري بر رشد اين بخشها ندارد. اما صادرات بخشهاي صنعت و معدن، تأثير 

مثبت و معني داري بر رشد اين بخشها دارد.
ابريشمي (1383)، با پيروي از مدل فدر (1983) به بررسي اثر بي ثباتي درآمد صادراتي بر رشد بخش كشاورزي در 
طي دوره زماني 80-1350 پرداخته است. در اين مطالعه از روش هم انباشتگي يوهانسن و از داده هاي سري زماني استفاده 
شده است. نتايج نشان مي دهد كه در كوتاه مدت، زماني كه بي ثباتي درآمدهاي صادراتي با ايجاد ريسك و نااطميناني منجر 

شود، اين امر به تغيير عكس العمل عمومي بنگاهها منجر گرديده و از اينرو بر رشد كشاورزي تأثير مي گذارد.
از روش  استفاده  با  را  اقتصادي  و رشد  بي ثباتي صادرات، سرمايه گذاري  بين  رابطه   ،(1388) و همكاران  رضايي 
همگرايي يوهانسن مورد بررسي قرار دادند. در اين مطالعه، از روش واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيون تعميم 
يافته (GARCH)، براي اندازه گيري شاخص بي ثباتي صادرات استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه در 
بلندمدت بي ثباتي صادرات اثر منفي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي داشته، ولي، در كوتاه مدت چندان رشد اقتصادي 

را تحت تأثير قرار نمي دهد.
3. روش تحقيق

3-1. مباني نظري تأثير بي ثباتي درآمد صادرات بر متغيرهاي كالن اقتصادي
1-3-1. تأثير بي ثباتي درآمد صادرات بر توليد و رشد اقتصاد

براساس شواهد تجربي سه ديدگاه مختلف در مورد اثر بي ثباتي صادرات بر رشد اقتصادي وجود دارد و نظريه پردازان 
هرگروه براي اثبات گفته هاي خود توجيهاتي دارند. گروهي (Glezakos; Adams, Behrman & Roldan) معتقدند كه 
رابطه بين بي ثباتي صادرات و رشد اقتصادي منفي مي باشد. اين محققان دليل خود را اين چنين بيان مي كنند كه بي ثباتي 
صادرات از طريق ايجاد عدم اطمينان در برنامه ريزيهاي بلندمدت، منجر به  كمبود نهاده ها در مواقع بحران مي شود و 
بدين ترتيب مراحل توليد و رشد را متأثر مي سازد. از طرفي، بي ثباتي صادرات از طريق ايجاد بي ثباتي در متغيرهاي 
كليدي كالن اقتصادي، ضربه هاي بسياري بر تخصيص منابع بومي و نرخ رشد اقتصادي وارد مي سازد. گفته شده است كه 
بي ثباتي در دريافتيهاي ارزي كه منجر به محاسبات غلط تجاري، احتكار و تورم مي شود، باعث وقفه در واردات كاالهاي 
آنها حياتي است و موجب بي ثباتي در دريافتيهاي  برنامه هاي توسعه اي  براي اجراي  واسطه اي سرمايه اي مي گردد كه 
دولت مي شود؛ بدين ترتيب، از توانايي برنامه ريزي دولتي و هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي مي كاهد و رشد كلي اقتصاد را 

محدود مي سازد.
گروهي (Mc Bean: Obidegwu. & Nziramasanga; Savvides) بر اين باورند كه رابطه بين بي ثباتي صادرات و رشد 
اقتصادي مثبت مي باشد. اين پژوهشگران معتقدند كه كشورهاي كمتر توسعه يافته، به بي ثباتي صادرات از طريق كاهش 
مصرف عكس العمل نشان مي دهند. اين فرايند اگر در طي زمان تكرار شود، موجب افزايش پس اندازها و بنابراين افزايش 

سرمايه گذاري مي گردد.
گروه سومي (Yotopoulos & Nugent) نيز وجود دارند كه به هيچ رابطه اي بين بي ثباتي صادرات و رشد اقتصادي 
معتقد نيستند. دليلي كه اين عده براي اثبات ادعاي خود مي آورند، عبارت است از اينكه، كشورهاي كمتر توسعه يافته قادر 
به پيش بيني نوسانات درآمدهاي صادراتي و برنامه ريزي براي چنين  نوساناتي هستند. بنابراين بي ثباتي صادرات هيچ اثر 

بارزي بر رشد اقتصادي ندارد.
بيان نمود كه نوع رابطه بين بي ثباتي صادرات و رشد اقتصادي  اينچنين  با توجه به آنچه كه ذكر گرديد، مي توان 
بستگي به ساختار حاكم بر اقتصاد و نوع عكس العمل جامعه نسبت به عدم اطمينان ناشي از نوسانات درآمدهاي صادراتي 

دارد.
2-3-1- تأثير بي ثباتي درآمد صادرات بر سرمايه گذاري

جذب  كاهش  باعث  آنكه  بر  فزون  توسعه،  درحال  كشورهاي  صادراتي  درآمدهاي  در  نوسانات  وجود  احتمال 
سرمايه گذاريهاي خارجي در بخشهاي صادراتي اين كشورها مي گردد، سبب مي شود كه سرمايه گذاران با احتياط بيشتري 
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در مورد پروژه هاي سرمايه گذاري تصميم بگيرند و پروژه هايي را انتخاب كنند كه داراي سطح ريسك و بازدهي پايين تري 
است كه اين امر، باعث كاهش سطح سرمايه گذاري در جامعه مي شود. اما مهمترين جنبه تأثيرگذاري بي ثباتي صادرات 
بر سرمايه گذاري و در نتيجه رشد اقتصادي از طريق تأثير بر ظرفيتهاي وارداتي مي باشد. در كشورهاي درحال توسعه 
اغلب صنايع داخلي، به شدت به واردات كاالهاي سرمايه اي و واسطه اي متكي هستند. واردات بعنوان منبعي براي تأمين 
ماشين آالت، تجهيزات و ساير عوامل ضروري براي سرمايه گذاري به شمار مي رود و آنچه ظرفيتهاي وارداتي را مشخص 

مي كند، درآمدهاي صادراتي است (الوسن و  تئوباد، 1976).
براساس نظريه نركس(1962) ، بي ثباتي كالن اقتصادي منجر به نااطميناني در اقتصاد مي شود و اين امر اثرات منفي بر 
تصميمات سرمايه گذاري و پيشرفتهاي تكنولوژي خواهد گذاشت. هيرشمن (1958) مشاهده نمود نوسانات درآمدهاي 
صادراتي در كوتاه مدت به طور قابل توجهي واردات كاالهاي ساخته شده را كاهش مي دهد و اين امر، به نفع صنايع توليد 
داخلي خواهد بود و باعث افزايش سرمايه گذاري براي توليدات داخل مي گردد. اين منفعت، ناشي از اثرات پيامدهاي 

مثبت استراتژي جانشيني واردات بر رشد اقتصادي است.
3-3-1 تأثير بي ثباتي درآمد در صادرات بر پس انداز

بي ثباتي صادرات با توجه به مطالعات صورت گرفته، هم به طور مثبت و هم به طور منفي بر رشد اقتصادي تأثير 
دارد. با درنظر گرفتن اين رابطه مسلم، هميشه اين رابطه غيرمستقيم بوده به طوريكه، تأثير بي ثباتي ابتدا بر روي متغيرهاي 
واسطه بوده و سپس از طريق اين متغيرها از جمله پس انداز و سرمايه گذاري، بر روي جريانات رشد اقتصادي تأثير داشته 
است. اين استدالل كه بي ثباتي صادرات بر روي رشد مؤثر است، براساس نظريه درآمد دايمي فريدمن مي باشد. بي ثباتي 
صادرات بي ثباتي درآمد را به وجود مي آورد كه اين (بي ثباتي درآمد) به نوبه خود، باعث مي شود ميل به پس انداز بيشتر 
شود. اين افزايش ميل به پس انداز، ذخاير مورد نياز را به  منظور نگهداري مصرف دايمي در طول كسري سطوح درآمدي 

فراهم مي كند (كودسن و پارنس، 1975).
 استدالل ديگر مي گويد، بي ثباتي صادرات نااطميناني يا ريسك را سبب مي شود كه اين نااطميناني سبب افزايش 
هزينه هاي سرمايه گذاري و بنابراين كاهش انگيزه سرمايه گذاري مي گردد. در نتيجه پس اندازكنندگان، عليرغم وجود يك 

دليل مهم براي امتناع از مصرف، كمتر پس انداز خواهند كرد (ليم، 1980). 
اينجا يك انتقاد ديگر وجود دارد. اين امكان وجود دارد كه پس اندازها در دورانهاي رونق (زمانهاي مناسب) به منظور 
نگهداري سطح پايين مصرف در دوران ركود، افزايش يابد. اما اين نظر نيز درست است كه ممكن است پس اندازها در 
همان دوران رونق نيز به منظور نگهداري همان سطح مصرف در سطح قبلي، كاهش يابد. اين نظر، اين عقيده را كه بي ثباتي 

درآمد به خودي خود ميل متوسط بيشتري براي پس انداز بوجود مي آورد، زير سوال مي برد (ليم، 1980).
اين استدالالت همچنين مي تواند به راحتي در چارچوب مدل هارودـ  دومار نشان داده شود. رشد توليد در يك چنين  
اقتصادي، بستگي به ميزان كارايي سرمايه و نرخ سرمايه گذاري دارد. استدالل درآمد دايمي اين است كه، بي ثباتي صادرات 
سبب نرخ پس انداز بيشتر و فراهم آوردن واسطه هاي مالي مناسب مي گردد كه اين باعث بيشتر شدن نرخ سرمايه گذاري 
اقتصادي خواهد شد. استدالل متقابل نظريه درآمد دايمي مي گويد كه، بي ثباتي درآمد صادرات باعث كاهش  و رشد 
انگيزه پس انداز و با توجه به اين كه پس انداز يك شرط الزم براي سرمايه گذاري است، باعث كاهش نرخ سرمايه گذاري 

و بنابراين كاهش رشد توليد خواهد شد.
بر  بي ثباتي صادرات  اثر مستقيم  بررسي  براي  تاكنون هيچ تالشي  بي ثباتي صادرات و رشد،  به  ادبيات مربوط  در 
پس انداز وجود نداشته است. مطالعات گذشته رابطه آماري بين بي ثباتي و رشد را بررسي كرده اند و تنها براساس اين 
رابطه به طور ضمني، وجود ارتباطات ساختاري زيرين بين بي ثباتي و پس انداز و بين پس انداز و رشد را درنظر گرفتند 

(ليم، 1980).
تانزي (1986) نيز در رابطه با اثر بي ثباتي درآمد صادرات بر پس انداز، دو نوع واكنش بنگاههاي دولتي را پيش بيني 

مي كند:
1ـ بنگاه دولتي ممكن است شوك (افزايش يا كاهش) درآمدهاي صادراتي را موقتي و زودگذر فرض نموده، به همين 
دليل اين منابع را پس انداز و در بازارهاي مالي بين المللي سرمايه گذاري كند و از منابع حاصل از آن بهره مند شود. اگر چه 

اين نوع رفتار بنگاه مطابق انتظار با تئوري درآمد دايمي است اما در عمل، به ندرت چنين رفتاري مشاهده مي گردد.
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2ـ بنگاه دولتي ممكن است شوك درآمدهاي صادراتي را دائمي فرض نموده و سرمايه گذاري داخلي را افزايش دهد. 
به كارگيري اين فرض، بنگاه را با دو مشكل مواجه مي سازد. الف ـ بازدهي اندك سرمايه گذاريهاي دولتي. ب ـ تحميل 

هزينه هاي اضافي در دوره هاي آتي، زماني كه اقتصاد با افزايش درآمد صادراتي روبه رو مي شود.
امر سبب مي شود  اين  كند،  پروژه هاي عمراني  اجراي  به  اقدام  درآمدهايي  بودن چنين  دايمي  براساس فرض  اگر 
بنگاههاي دولتي در هر دوره متعهد به تأمين مخارج اين پروژه ها شوند. لذا اگر، برخالف انتظار، افزايش درآمد صادراتي 

زودگذر باشد، به كسري بودجه و  تحميل هزينه هاي تكراري براي تأمين مالي چنين پروژه هايي منجر خواهد شد.
4-3-1- مدل رشد نئوكالسيك:

در مطالعه حاضر براي بررسي اثرات بي ثباتي صادرات بر رشد اقتصادي از الگوي رشد نئوكالسيك استفاده مي شود. 
مدل اساسي رشد نئوكالسيك كه بار اول توسط روبرت سولو تدوين گرديده، بر فروض زير استوار مي باشد:

1- نرخ رشد نيروي كار به طور برونزا تعيين مي شود.
2- تابع توليد به صورت Y = F(K,L) بوده، كه در آن K و L به ترتيب، ميزان سرمايه و نيروي كار مي باشد. اين تابع 
توليد، بر ويژگيهاي بازدهي ثابت نسبت به مقياس و قابليت جانشيني كار و سرمايه با يكديگر و كاهنده بودن بهره وري 

نهايي مبتني است.
3- سرمايه گذاري و پس انداز نسبت ثابتي از محصول مي باشند. (برانسون، ويليام اچ، ترجمه عباس شاكري)

در اين قسمت، مدل رشد نئوكالسيكها تحت شرايط نبود پيشرفت فني مورد بررسي قرار مي گيرد. لحاظ كردن فرض 
واحدهاي كار مؤثر در تابع توليد، كه شامل كميت مقداري (تعداد كارگران) و كميت كيفي (پيشرفتهاي فني) مي باشد، 
و يا به كار بردن نيروي كار بدون درنظر گرفتن عامل كيفي، در تحليل تابع مذكور يكسان است و تفاوتي نخواهد كرد. 
اگر ما از اين فرض كه موجب پيچيدگي تحليل مي گردد صرف نظر كنيم، تحليل تابع توليد بدون هيچگونه ضعف كيفي 

خيلي گوياتر و روشنتر خواهد بود.
هرگاه از دو طرف تابع توليد ذكر شده در فرض دوم، مشتق گرفته و بر توليد تقسيم نماييم، رابطه زير حاصل خواهد 

شد.
DY/ Y = MPk(dK/ K) + MPL(dl / L)   (1)

MPk و MPL، به ترتيب توليد نهايي سرمايه و نيروي كار مي باشند. با كمي تغيير مي توان رابطه زير را بدست آورد:

DY/ Y =MPk (K/Y) (dK/ K) + MPL (L/Y) (dL/L)   (2)
هرگاه MPk (K/Y) = α و MPL(L/Y) = β و نرخهاي رشد را به صورت لگاريتمي بيان كنيم، مي توان رابطه (2) را 

به صورت زير نوشت:
 DLnY = αDLnk + βDLnL    (3)

به خوبي پيداست كه رشد توليد ،فزون بر رشد نيروي كار به رشد سرمايه نيز متكي مي باشد .در واقع ،نرخ رشد 
موجودي سرمايه(DLnK)  ، دومين عاملي است كه در توليد، مؤثر شناخته شده و  تأثير بسزايي در رشد اقتصادي دارد، 
زيرا، رشد موجودي سرمايه به منزله افزايش سرمايه گذاري بوده و سرمايه گذاري نيز يكي از عوامل مؤثر تقاضاي كل 
و  مهم  عامل  فزاينده  اثر ضريب  طريق  از  اقتصاد  كل  تقاضاي  در طرف  سرمايه گذاري  ديگر،  به عبارت  است.  اقتصاد 
تعيين كننده سطح محصول بوده و در طرف عرضه نيز از طريق افزايش موجودي سرمايه، عامل تعيين كننده نرخ افزايش 

محصول بالقوه مي باشد.
امروزه با توجه به رشد و توسعه تجارت بين الملل و تأثير بسزاي آن بر اقتصاد داخلي كشورها، لحاظ نمودن متغير 
متغيرهاي كالن  بر  به صورت مستقيم و غيرمستقيم  اينكه  به سبب  اركان اصلي مدلهاي رشد  از  بعنوان يكي  صادرات 
اقتصادي تأثير مي گذارد، به صورت يك نياز مطرح مي باشد. تا آنجا كه از آن بعنوان موتور رشد اقتصادي تعبير مي شود. 
نوسان شديد در اين متغير و به عبارتي بي ثباتي در آن مي تواند رشد اقتصادي و فعاليتهاي بخشهاي مختلفي را كه به امر 
صادرات مربوط مي شوند مختل كرده و باعث بوجود آمدن هزينه هاي اقتصاديـ  اجتماعي گردد. زيرا، انتقال عوامل توليد 
از يك بخش به بخش ديگر اقتصاد مي تواند تخصيص بهينه منابع را دچار اخالل نموده و ناكارايي در اقتصاد را موجب 
شود. لذا با توجه به اهميت درآمدهاي صادراتي و نوسانات آن در رشد اقتصادي، اين متغير بعنوان متغيرهاي توضيحي 

در مدل رشد نئوكالسيك درنظر گرفته مي شود.
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3-2. معرفي مدل
با توجه به الگوي رشد نئوكالسيك كه در بخش قبل ارائه شد، سرمايه گذاري و درآمد صادرات و نوسانات آن از 
مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر رشد و توليد داخلي مي باشند. از طرف ديگر، براساس نظريات كالن اقتصادي پس انداز 
نيز يكي از عوامل تعيين كننده طرف عرضه اقتصاد و درآمد ملي مي باشد كه به صورت تابعي از درآمد ملي تعريف شده 
است (S=S(Y)) همچنين، سرمايه گذاري براساس نظريه تقاضاي سرمايه گذاري، تابعي از نرخ بهره و درآمد ملي مي باشد( 
I = i(r,Y)) .از اينرو در اين تحقيق، جهت بررسي نقش بي ثباتي درآمد صادرات ايران بر متغيرهاي كالن اقتصادي ايران، از 
 ،(GDP) الگوي خود رگرسيوني چهار متغيره با استفاده از عمده ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلي حقيقي
 (S) بعنوان شاخصي از ميزان سرمايه گذاري، پس انداز ناخالص ملي حقيقي (KA) شامل انباشت سرمايه ناخالص حقيقي

بعنوان شاخص ميزان پس انداز و شاخص بي ثباتي درآمد كل صادرات ايران (IEX)، استفاده شده است.
داده ها، به صورت ساالنه و براي دوره زماني 1389-1338 درنظر گرفته شده و متغيرها، بجز بي ثباتي درآمد صادرات، 

به صورت لگاريتمي مورد استفاده قرار گرفته است. فرم تبعي مورد استفاده و تبيين داده ها به قرار ذيل است:
LGDP = f (LKA, LS, IEX)   (4)

LGDP : لگاريتم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1376؛
LKA: لگاريتم انباشت سرمايه به قيمت ثابت سال 1376؛

LS: لگاريتم پس انداز ملي داخلي به قيمت ثابت سال 1376؛
IEX: شاخص بي ثباتي درآمد كل صادرات ايران به قيمت ثابت 1376؛

نماگرهاي  و  مركزي  بانك  آماري  سالنامه هاي  منبع  دو  از  نيز  الگو  در  شده  رفته  به كار  متغيرهاي  به  مربوط  آمار 
اقتصادي بانك مركزي به روش كتابخانه اي جمع آوري شده است. براي انجام تجزيه و تحليلهاي آماري و انجام  روشهاي 

اقتصادسنجي در اين بررسي، از نرم افزار Eviews 6 و Microfit 4 استفاده شده است.
3-3. اندازه گيري شاخصهاي بي ثباتي درآمد صادرات

5-3-3- معيار درصد قدر مطلق انحراف درآمد صادراتي از روند آن نسبت به روند
از معيار بي ثباتي الف (درصد قدر مطلق انحراف درآمد صادراتي از روند آن نسبت به روند) بعنوان شاخص بي ثباتي 

درآمد صادرات استفاده شده است كه به صورت زير تعريف مي شود:
I1t = │(EXt - TEXt) / TEXt│×100   (5)

EXt: ارزش ريالي واقعي درآمد صادرات در سال t و TEXt: روند خطي يا نمايي درآمد صادرات در سال t مي باشد. با 

توجه به مطالعات گذشته، مي توان گفت كه كليه معيارهاي بي ثباتي درآمد صادراتي به نوع روند صادرات مربوط مي شود. 
معادله روند زماني را مي توان به فرمهاي خطي، لگاريتمي، نيمه لگاريتمي، نمايي، ميانگين متحرك، درجه دوم و درجات 
باالتر برآورد كرد. نوع روند، متناسب با داده ها، روي معيار بي ثباتي به دست آمده تأثير مي گذارد (ماسل، 1970). در بيشتر 

مطالعات تجربي، فرمهاي نمايي و خطي به صورت زير استفاده شده است:
Xt = β0+ β1T : فرم خطي   (6)

(β+β١T)Xt = exp : فرم نمايي   (7)
در معادالت برآورد شده، از بين دو فرم نمايي و خطي، تنها به معني دار بودن ضريبها و ضريب تعيين R2 باال توجه 

مي شود (الو، 1992). در اين تحقيق، از هر دو روند خطي و نمايي ارزش واقعي درآمد صادرات استفاده شده است.
معادله روند خطي ارزش واقعي درآمد صادرات كه از روش حداقل مربعات معمولي برآورد شده، به صورت زير مي باشد:

(8)  TEXt = - 991105 + 7643/T                R2 = 0/24  
         (-3/83)  (4/03)                                                                  

اعداد داخل پرانتز، آماره t مربوط به آزمون معني داري ضرايب مي باشند.
معادله روند نمايي ارزش واقعي درآمد صادرات كه از روش حداقل مربعات معمولي برآورد شده، نيز به صورت زير 

مي باشد:
TLEX

t
 = -15/11587 + 0/189 T                            R2 =0/27   (9)

     (-2/53)     (4/32)
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3-4. برآورد مدل و تجزيه و تحليل نتايج
براي اطمينان از عدم برآورد رگرسيون  كاذب و اثبات اعتبار آماره هاي t و F معمولي در هر دو مدل، بايد آزمونهاي 
همجمعي انجام شود. همجمعي بيانگر وجود يك رابطه تعادلي بلندمدت است كه سيستم اقتصادي در طول زمان به 
سمت آن حركت مي كند. در بررسي حاضر، ابتدا آزمون پايايي متغيرهاي مدل را به وسيله آزمون متداول ديكي ـ فولر 
تعميم يافته (ADF) انجام مي دهيم. خالصه نتايج اين  آزمون كه با استفاده از نرم افزار Microfit4 انجام شده است، در 
جدول (1) ارائه شده است. نتايج جدول (1) نشان مي دهد تمامي متغيرهاي LKA, LGDP, ILEX, IEX و LS ، پايا از 

مرتبه اول يا I (1) مي باشند.
3-5- آزمون همجمعي

در اين مطالعه، از روش يوهانسن جوسليوس براي يافتن رابطه بلندمدت بين متغيرهاي موجود در مدل استفاده شده 
است. تحليلهاي هم انباشتگي به روش يوهانسن، مستلزم تعيين طول بهينه (P) در الگوي VAR مي باشد. لذا، جهت اين 
امر از معيار اطالعات آكائيك (AIC)، معيار شوارتز بيزين (SC)، و آزمون نسبت درستنمايي تعديل شده (LR) استفاده 

مي شود. آمارهاي مذكور براي طول وقفه هاي 1 تا 4 در جدول زير ارائه شده است.
نتايج نشان مي دهد كه معيار AIC طول وقفه چهار، معيار SCI طول وقفه يك و معيار LR طول وقفه سه را تعيين 
به قلت  Parsimony كه  از اصل   (SCI) به ذكر است كه معيار شوارتز  اين معيارها الزم  بين  از  انتخاب  براي  مي كند. 
پارامترها اشاره دارد، پيروي مي كند و يك مدل parsimonious داده ها را بدون اين كه ضرايب بي فايده را در مدل وارد 
كند، بخوبي برازش مي كند. فزون برآن معيار شوارتز براي داده هاي زياد و معيار آكائيك براي داده هاي كم مناسب است 

(ايندرس، 2003)؛ لذا وقفه يك بعنوان مرتبه بهينه انتخاب مي گردد.

نتيجهآماره آزمون ديكي ـ فولر تعميم يافتهمتغيرنتيجهآماره آزمون ديكي ـ فولر تعميم  يافتهمتغير

 مدل داراي عرض
از مبدأ و روند

 مدل داراي
 عرض از
I(1)مبدأ

 مدل داراي عرض
از مبدأ و روند

 مدل داراي
I(1)عرض از مبدأ

IEXADF(2)=-1/93ADF(2)=-1/70ILEXADF(1)=-2/11ADF(1)=-1/91

 مقدار
 بحراني
درسطح%5

 مقدار بحراني3/50-2/92-
2/92-3/50-در سطح %5

DIEXADF(1)=-6/59DILEXADF(0)=-3/68

 مقدار
 بحراني در
سطح %5

-2/92I(0)مقدار بحراني 
2/92I(0)-در سطح %5

LGDPADF(1)=-2/43ADF(1)=-1/62LKAADF(1)=-2/40ADF(1)=-1/70

 مقدار
 بحراني در
سطح %5

-3/50-2/92I(1)مقدار بحراني در 
2/92I(1)-3/50-سطح %5

DLGDPADF(0)=-3/83DLKAADF(0)=-4/65

 مقدار
 بحراني در
سطح %5

-2/92I(0)مقدار بحراني 
2/92I(0)-در سطح %5

LSADF(0)=-2/26ADF(0)=-1/74DLSADF(0)=-8/01

 مقدار
 بحراني در
سطح %5

-3/50-2/92I(1)مقدار بحراني 
2/92I(0)در سطح %5
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پس از تعيين وقفه بهينه و با استفاده از دو آماره بزرگترين مقدار ويژه و آزمون  اثر، وجود همجمعي و تعداد روابط 
همجمعي، تعيين مي گردد. در آزمون بزرگترين مقدار ويژه به ترتيب «فرضيه صفر عدم وجود رابطه همجمعي و در مقابل 
وجود يك رابطه همجمعي» و «وجود يك رابطه همجمعي و در مقابل وجود دو رابطه همجمعي» و «وجود دو رابطه 

همجمعي و در مقابل وجود سه رابطه همجمعي» آزمون مي شود.
در آزمون اثر نيز به ترتيب «فرضيه صفر عدم وجود رابطه همجمعي و در مقابل وجود رابطه همجمعي» و «وجود يك 
يا كمتر از يك رابطه همجمعي در مقابل وجود بيشتر از يك رابطه همجمعي» و «وجود دو يا كمتر از دو رابطه همجمعي 

در مقابل بيشتر از دو رابطه همجمعي» آزمون مي شود.
اگر آماره هاي آزمون مربوط به اين متغيرها از مقادير بحراني در سطح پنج درصد بيشتر باشد، فرضيه H0 رد مي شود. 

به اين ترتيب تعداد بردارهاي همجمعي به دست مي آيد.
جدول (زير) نتايج آزمون هم انباشتگي به ازاي طول وقفه يك را نشان مي دهد. آزمون اثر يك رابطه بلندمدت تعادلي 
در سطح معني داري 5درصد را نشان مي دهد. زيرا، مقدار آماره اثر 72/12 از مقدار بحراني آن در سطح 5درصد، 53/48 
بزرگتر مي باشد؛ در نتيجه فرضيه صفر مبني بر عدم رابطه بلندمدت را نمي توان پذيرفت. بر طبق آزمون حداكثر مقدار ويژه 
نيز، با توجه به مقدار آماره آزمون 34/86 و مقدار بحراني 28/27، يك رابطه بلندمدت وجود دارد. براي بقيه فرضيات، 
هيچ رابطه بلندمدت تعادلي بين متغيرها وجود ندارد، زيرا براي تمام فرضيات صفر آماره آزمون از مقدار بحراني خود در 

سطح بحراني 5درصد كوچكتر است. در نتيجه فرضيه صفر مبني بر عدم رابطه بلندمدت را نمي توان رد كرد.
رابطه بلندمدت تعادلي مربوطه به صورت زير مي باشد:

LGDP
t
 = 8/320 + /34 LKA + 0/082 LS - 0/0053 IEX   (10)

 (1/60)  (0/065)  (0/015)  (0/00102)   

ايران هستند  اثر مثبت بر توليد ناخالص داخلي  انتظار مي رفت، سرمايه گذاري و پس انداز هر دو داراي  همان طور كه 
(اعداد داخل پرانتز، انحراف معيار ضرايب تخميني مي باشند. با توجه به مقادير انحراف معيارها تمامي متغيرها در سطح 

اطمينان 90درصد معني دارند).
كشش سرمايه گذاري برابر 0/34 و كشش پس انداز (با توجه به لگاريتمي بودن متغيرها) 0/082 است. اين بيانگر آن است 
كه در بلندمدت يك درصد افزايش در سرمايه گذاري باعث افزايش توليد ناخالص داخلي به ميزان 0/34 درصد مي شود. 
همچنين، يك درصد افزايش در پس انداز نيز توليد ناخالص داخلي را به ميزان 0/082 افزايش مي دهد. از طرف ديگر، 
اگر شاخص بي ثباتي درآمد صادرات ايران يك واحد افزايش يابد، 0/0053- درصد سطح توليد ناخالص داخلي كاهش 
مي يابد. اين نتايج، مطابق با نظريات ارائه شده در رابطه با اثرات سرمايه گذاري، پس انداز و بي ثباتي درآمد صادرات بر 

توليد و رشد اقتصادي مي باشد.
VAR 3-6- تخمين الگوي

در اين مرحله به تخمين الگوي VAR با چهار متغير درونزا شامل IEX, KA, S, GDP مي پردازيم.
جهت بررسي پويايي رفتار در الگوي VAR از دو معيار توابع عكس العمل آني يا ضربه اي و تجزيه واريانس استفاده 
مي شود. در اولي واكنش متغيرهاي درونزا را مي توانيم با استفاده از ايجاد تكانه در متغيرهاي درونزا بررسي نماييم و در 
دومي سهم و يا درصد مشاركت تكانه هاي حاصل در متغيرهاي مذكور را در واريانس خطاي پيش بيني متغيرها بررسي 

مي كنيم (پسران و شين، 1997).

(Trace) آزمون حداكثر مقدار ويژهآزمون اثر
فرضيه صفرفرضيه مخالفآماره آزمونمقدار بحراني 95%فرضيه مخالفآماره آزمونمقدار بحراني %95

53/4872/12r ≥ 128/2734/86r =1r = 0
34/8737/25r ≥٢22/0418/53r =2r≤1
20/1818/72r ≥٣15/8714/97r =3r≤2
9/163/74r ≥۴9/163/74r =4r≤3

آزمونهاي هم انباشتگي
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توابع عكس العمل آني را در نمودار (1) و تجزيه واريانس را در نمودار (2) نمايش داده ايم. در توابع عكس العمل آني 
شوكهايي به اندازه انحراف معيار اجزاي اخالل هر معادله به الگو وارد مي شود تا واكنشهاي متغيرهاي درونزا نسبت به 
آنها و مدت استهالك اثر آنها مشخص شود. همانطور كه مالحظه مي شود، اثر تكانه بي ثباتي درآمد صادرات بر رشد و 
توليد ناخالص داخلي تا دوره سوم باعث افزايش بسيار ناچيز اين متغير به ميزان 0/004 مي شود. اما پس از اين دوره 
تكانه مذكور داراي اثر كاهشي بر اين متغير خواهد بود. اين نتيجه، اثر منفي و ناچيز بي ثباتي درآمد صادرات بر توليد 

ناخالص داخلي را در مدل تخميني يوهانسن تأييد مي كند.
اثر تكانه بي ثباتي درآمد صادراتي بر ميزان انباشت سرمايه و پس انداز، اين دو متغير را تا دوره چهارم افزايش داده و 
باالتر از وضعيت پايه قرار مي دهد. اما به تدريج در بلندمدت اثر تكانه مذكور اين متغير را كاهش داده، همچنان باالتر از 

وضعيت پايه قرار مي دهد. اثر تكانه مذكور بر اين دو متغير چشمگير است.
درباره اثر تكانه بي ثباتي درآمد صادرات بر خود متغير بي ثباتي درآمد صادرات بايد گفت كه چنين شوكي با روندي 
نزولي، تأثير معنادار بر اين متغير دارد. بيشترين تأثير وارد شده بر بي ثباتي درآمد صادرات ناشي از شوكهاي خود متغير 

بي ثباتي صادرات و در درجه بعد، ناشي از شوكهاي وارد شده بر سرمايه گذاري است.
تجزيه واريانس نيز اثر شوك را به اين صورت نشان مي دهد كه چند درصد واريانس خطاي پيش بيني، به وسيله تغييرات 
واريانس خطاي  تجزيه  ديگر،  بيان  به  مي شود.  داده  توضيح  ديگر  متغيرهاي  تغييرات  توسط  و چنددرصد  متغير  خود 
پيش بيني، نوعي آزمون عليت خارج از نمونه است كه براساس آن سهم نوسانهاي هر متغير در واكنش به شوكهاي وارد 

به متغيرهاي درونزاي الگو تقسيم مي شود.
نمودار (2) نشان مي دهد، متغيرهاي مربوط به سرمايه گذاري، پس انداز و مخصوصًا بي ثباتي صادرات، نقش ناچيزي در 
توضيح خطاي پيش بيني توليد ناخالص داخلي ايران دارند. به طوريكه در طي دوره مورد بررسي، حداكثر 5درصد از 
خطاي مذكور را توضيح مي دهند. قسمت عمده نوسانات توليد ناخالص داخلي، در افقهاي زماني مختلف عمدتًا توسط 

IEX با شاخص VAR نمودار 1. نتايج توابع عكس العمل آني الگوي
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تكانه هاي مربوط به خود اين متغير توضيح داده مي شود.
تجزيه واريانس خطاي پيش بيني سرمايه گذاري نشان مي دهد كه متغير بي ثباتي درآمد صادرات مي تواند نوسانهاي آنرا از 
صفر تا 12درصد تا آخر دوره توضيح دهد كه نشان دهنده اثر ناچيز بي ثباتي صادرات بر نوسانات سرمايه گذاري است.

در مورد اثر بي ثباتي صادرات در توضيح خطاي پيش بيني پس انداز نيز، نتايج مشابه تأثير بر سرمايه گذاري است. در اينجا، 
بي ثباتي صادرات حداكثر 18درصد از خطاي پيش بيني را توضيح مي دهد.

:ILEX 3-7- تخمين مدل با شاخص بي ثباتي
در اين مرحله به بررسي اثرات بي ثباتي درآمد صادرات بر متغيرهاي كالن، با استفاده از شاخص بي ثباتي صادرات با 

درنظر گرفتن روند نمايي درآمد صادرات مي پردازيم.
پس از تعيين وقفه بهينه يك و با استفاده از دو آماره بزرگترين مقدار ويژه و آزمون اثر، وجود دو رابطه همجمعي، تعيين 

مي گردد.
روابط بلندمدت تعادلي مربوط، به صورت زير مي باشد:

LGDP
t
 = 162/60+4/ 77 LKA - 19/45 LS + (0/5705 E -4) IEX

(1/45)  (0/042)  (-0/17)   (0/5114E-4)        (11)
LGDP

t
 = 1/41 - 0/75LKA + 1/77 LS - (0/1378E - 5) IEX

 (-0/58)  (0/31)  (-0/72)  (0/5627E-6)        (12)
با توجه به روابط باال، بي ثباتي صادرات اثر بسيار ناچيزي بر توليد ناخالص داخلي دارد. كه اين، رابطه (5-7) را در ارتباط 

با تأثير ناچيز بي ثباتي صادرات بر توليد ناخالص داخلي تأييد مي كند.

IEX با شاخص VAR نمودار 2. نتايج تجزيه واريانس الگوي
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توابع عكس العمل و تجزيه واريانس در نمودارهاي (3) و (4) نيز نتايج نمودارهاي (1) و (2) را تأييد مي كند. شوكهاي 
حاصل از بي ثباتي صادرات با درنظر گرفتن روند نمايي درآمد صادرات (ILEX)، بر متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و 

سرمايه گذاري تقريبًا ناچيز است؛ اما بر پس انداز نسبتًا معني دار است.
4. جمعبندي و نتيجه گيري

امروز، در  اقتصادي در جوامع  از اهداف توسعه و كالن  بعنوان يكي  توليد ملي،  افزايش درآمد و  به اهميت  با توجه 
پژوهشهاي بسياري به تعيين عوامل مؤثر بر اين متغير پرداخته شده است. يكي از اين عوامل، بي ثباتي درآمد صادرات 
است. براساس نظريه هاي موجود، بي ثباتي صادرات بر رشد اقتصادي و عوامل مؤثر بر آن از جمله: سرمايه گذاري و 
پس انداز، منفي، مثبت و يا مبهم بوده است. در اين فصل ارتباط بين بي ثباتي درآمد صادرات و سه متغير توليد ناخالص 
داخلي، سرمايه گذاري و پس انداز ملي به طور همزمان با استفاده از يك الگوي خود توضيح برداري را مورد بررسي قرار 
داده ايم. براي اين منظور از دو شاخص بي ثباتي درآمد صادرات برحسب 1) روند خطي و 2) روند نمايي درآمد صادرات، 
استفاده شده است. براي ارزيابي اثر شوك بي ثباتي درآمد صادرات بر سه متغير توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري 
و پس انداز ملي، توابع عكس العمل آني (IRF) به كار برده شده است. براي اين منظور از آمارهاي سري زماني در دوره 

1389-1339 استفاده شده است.
نتايج حاصل از توابع عكس العمل آني،  نشان مي دهد كه اثر بي ثباتي درآمد صادرات بر هر سه متغير توليد ناخالص داخلي، 
پس انداز و سرمايه گذاري در كوتاه مدت (يك تا چهار دوره) مثبت اما ناچيز و در بلندمدت منفي و نزولي است. اثر منفي 
بي ثباتي درآمد صادرات بر رشد اقتصادي در ايران شبيه به نتيجه گلزاكوس (1973)، ژيماه و برمپونگ (1991) و سين ها 
(1999) است. همچنين، اثر منفي بي ثباتي درآمد صادرات بر سرمايه گذاري و پس انداز ملي در ايران، نتايج حاصل از 
مطالعه كادسن و پارنز (1975)، كومبز (1993) و ابراهيمي (1388) را تأييد مي كند. در كل مي توان نتيجه گرفت، بي ثباتي 

ILEX با شاخص بي ثباتي VAR نمودار 3. نتايج توابع عكس العمل آني الگوي
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درآمد صادرات در بلندمدت اثر منفي بر توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري و پس انداز ملي در ايران دارد.
همچنين، نتايج حاصل از توابع تجزيه واريانس، نشان مي دهد كه بي ثباتي درآمد صادرات تنها 5درصد از خطاي پيش بيني 
توليد ناخالص داخلي را توضيح مي دهد. از طرفي در حدود 20درصد از خطاي پيش بيني سرمايه گذاري و پس انداز ملي 

را نيز توضيح مي دهد.
با توجه به وضعيت موجود كشور و اهميت و نقش محوري صادرات در رشد اقتصادي كشور، پيشنهاد مي شود:

اجراي  هستند،  صادرات  درآمد  بي ثباتي  افزايش  در  مؤثري  عوامل  جغرافيايي  تمركز  و  كااليي  تمركز  كه  آنجا  از   .1
سياستهاي مناسب در امر بازاريابي كاالها به منظور تنوع بخشيدن به كاالهاي صادراتي و كشورهاي طرف تجاري و توجه 
به صادرات غيرنفتي بعنوان بخشي كه تنوع پذير است، باعث كاهش تمركز كااليي و جغرافيايي شده و در ثبات درآمدها 
مؤثر خواهد بود. شايان ذكر است كه ايجاد تنوع در كاالهاي صادراتي و طرفهاي تجاري، باعث كاهش تمركز كااليي در 
امر صادرات و يا تعديل سهم هر يك از كشورهاي گروههاي غالب طرف تجاري ايران از صادرات غيرنفتي مي شود كه 

كاهش تمركز جغرافيايي را به دنبال خواهد داشت.
2. توجه به امر بازاريابي و باال بردن كيفيت كاالهاي صادراتي، منجر به جذب طرفهاي تجاري جديد شده و همانطور كه 

در پيش گفته شد، با كاهش تمركز جغرافيايي، بي ثباتي درآمدهاي صادراتي نيز كاهش خواهد يافت.
3. اتخاذ سياستهاي ارزي و صادراتي مناسب كه به كاهش بي ثباتي نرخ ارز مي انجامد و حفظ تداوم اين سياستها، عامل 
جذب صادركنندگان جديد و حصول اطمينان در بازارهاي صادراتي مي گردد. زيرا، آنچه براي صادركننده اهميت دارد، 

ILEX با شاخص بي ثباتي VAR نمودار 4. نتايج تجزيه واريانس الگوي
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سود حاصل از صادرات است و براي فرد صادركننده سود مطمئن (حداقل ريسك)، انگيزه اصلي به شمار مي رود.
4. رقابتي تر كردن كاالهاي صادرات غيرنفتي اعم از كشاورزي، صنعتي و معدني، براي اجتناب از شوكهاي زودگذر و يا 

دايمي درآمدهاي صادراتي.
5. كاهش تدريجي وابستگي به درآمد نفت براي وارد كردن كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي از طريق جايگزين كردن ساير 

منابع درآمدي ميسر است. بدين ترتيب كشور به چند منبع درآمدي متكي خواهد شد.
به علت كاهش  و  بلندمدت  در  غيرنفتي، بخصوص  ارزي صادرات  درآمد  اهميت  دليل  به  پيشنهاد مي شود،  در خاتمه 
احتمالي درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در آينده، در بررسيهاي مربوط به توسعه صادرات، به مسأله كاهش بي ثباتي 
درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي، توجه خاص مبذول گردد. افزايش بي ثباتي درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي 
باعث افزايش بي ثباتي در درآمدهاي بازرگانان مي شود. صادرات غيرنفتي عمدتًا توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد 
و بي ثباتي درآمدهاي صادراتي، اين بخش را تحت تأثير قرار مي دهد. چنين وضعي، بر توسعه اين بخش كه در اقتصاد 

كنوني ايران از اهداف بلندمدت است، بي شك تأثير منفي خواهد داشت.
* اين مقاله از طرح پژوهشي با عنوان بررسي اثر بي ثباتي درآمد صادرات بر متغيرهاي كالن اقتصادي ايران با حمايت مالي دانشگاه 

پيام نور تهيه شده است.
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پيشگفتار
بي گمان، فساد از ديدگاه اخالقي و حقوقي پديده اي 
بودن  ناروا  دربارة  دانشمندان  داليل  ولي  است،  ناپسند 
فساد در جامعه، از اين فراتر مي رود. آسيبهايي كه فساد 
به روند رشد و توسعه اقتصادي مي زند، يكي از داليل 
مهمي است كه امروزه انديشمندان را بر آن داشته تا از 
لزوم ستيز با فساد سخن بگويند (تانزي و داودي، 1386: 

ص 140).
فقر  رفتن  ميان  از  آرمان  توسعه،  موضوع  بر  افزون 
در كشورهاي گوناگون سبب شده است كه كارشناسان 
در حوزة كمك به كشورهاي فقير نيز بر مبارزه با فساد 
پافشاري كنند. بررسيها نشان داده است كه فساد مانع از 
در  فساد  تهيدستان مي شود. همچنين،  به  رسيدن كمك 
بودجة مربوط به بهداشت و آموزش نيز انحراف ايجاد 

مي كند (جنز كريستوفر، 1388: صص 4-3).
گذشته  از  بيش  فساد،  به  جوامع  حساسيت  امروزه 
اندازه هاي  در  حتّا  فساد  ديگر  مردمان  و  است  شده 
كوچك را برنمي تابند. حساسيت اجتماعي به اين پديده 
و واكنشهايي كه شهروندان در كشورهاي گوناگون در 
برابر آن نشان مي دهند، چنان است  كه آشكار شدن آنرا 
بيش ازپيش جدي ساخته است (جين، 1386: ص17). 
اين فرايند، رويارويي با فساد را بعنوان دستور كار ملي 

در كشورهاي گوناگون ناگزير كرده است. همچنين، زير 
فشارهاي رسانه اي، اقدامات مشترك دولتها در مبارزه با 
ص   :1388 كريستوفر،  (جنز  است  يافته  افزايش  فساد 
185). بدين سان، بايد گفت كه آشكار شدن آثار فساد بر 
رشد اقتصادي (و نقش آن در فقر برخي كشورها) و نيز 
دگرگونيهاي اجتماعي سبب شده است كه براي مردمان 
در جوامع گوناگون، هرگونه فساد پذيرفتني نباشد. همة 
اينها سبب شده است كه دولتها ملزم به مبارزه با فساد 

شوند (ذاكر صالحي، 1388: ص3).
فساد چيست؟

بسياري از پژوهشگران در رشته هاي علوم سياسي و 
مديريت دولتي كوشيده اند به تعريف پديده فساد بپردازند، 
ولي نتوانسته اند به تعريفي فراگير و مورد پذيرش همگان 
ديگر  از  بسياري  مانند  هم  فساد  تعريف  يابند.  دست 
مفاهيم مطرح در علوم انساني، به درستي روشن نيست. 
(الواني و شريف زاده، 1385: ص 5 و گودرزي، 1388، 
تعريف فساد،  از مهمترين دشواريها در  ص 94). يكي 
گستره فعاليتهاي فاسد است. با اين همه، اينجا از شماري 
از اين تعاريف ياد مي كنيم (ذاكر صالحي، 1388: صص 

:(13-21
فساد اقتصادي

برشمرده اند.  گونه هايي  فساد،  براي  انديشمندان 

حسن صادقي سرهنگيـ  كارشناس ارشد معارف اسالمي و مديريت

روشهاي دولتي مبارزه با فساد
 در كشورهاي گوناگون1

چكيده
فساد يكي از گرفتاريهاي بنيادي جوامع است. دولتها، برپايه هدفهاي ذاتي خود و همچنين خواست شهروندان 
و فشار رسانه اي، به مبارزه با اين پديده مي پردازند. روشهايي كه در اين زمينه از سوي دولتها به كار گرفته مي شود، 

موضوع اين نوشتار است.
به دست  اين زمينه  از كشورها، يك دسته بندي فراگير در  پاية تجربه برخي  بر  اين  نوشتار كوشيده ايم  در 

دهيم.
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برخي از آنها چنين است:
1. فساد ُخرد: پيشنهاد رشوه اندك به كارمند كه از آن 

در راه تغذيه و تحصيل بهره مي گيرد.
2. فساد فردي: در اين گونه فساد، فرد براي انجام 
رفتار  اين  ولي  مي كند،  رشوه  درخواست  كار،  دادن 

سازمان يافته نيست بلكه موردي رخ مي دهد.
3. فساد سازمان يافته: قانون گريزي و رشوه گيري از 
پايين به باال گسترش مي يابد و ماندگاري سيستم به وجود 
فساد بستگي دارد. در اين حالت مقررات و هنجارها با 

فساد همخواني يافته اند.
4. فساد بزرگ: بلندپايگان دولتي و سياستمداران در 
قراردادهاي بزرگ كه جنبه ملي دارد اعمال نظر مي كنند 
و سودهاي كالن به دست مي آورند (ذاكر صالحي، 1388: 

ص22).
چنين  اقتصادي  فساد  مصاديق  مهمترين  از  برخي 

است:
يا  پرداخت  فاسد  رابطه  كه در يك  پولي  1. رشوه: 
دريافت مي شود. اين پرداخت و دريافت، به خودي خود 

فساد شمرده مي شود.
2. اختالس: برداشت از منابع به دست كساني است 
را نگهداري كنند و زماني رخ مي دهد كه  آنها  بايد  كه 

كارمندان فاسد از كارفرمايان خود دزدي كنند.
از  برخي  آن  در  كه  است  فرايندي  استرادل:   .3
قدرتمندان به گونة سيستماتيك توان سياسي خود را به 
كار مي گيرند تا منافع اقتصادي خود را برآورده كنند و 

آنرا افزايش دهند. استرادل گونه اي اختالس است.
دربردارندة  است  اقتصادي  برخي  كالهبرداري:   .4
گونه اي فريبكاري يا حقه بازي. كالهبرداري، تحريف يا 

فني  پديده ها و دانش  از اطالعات،  ماهرانه  سوءاستفادة 
از سوي كاركنان دولتي است كه به سود شخصي آنان 

مي انجامد.
5. اخاذي: گرفتن پول يا منابع ديگر با زور، خشونت 

يا ترساندن است.
6. پارتي بازي: فراگردي كه بر پاية آن، منابع دولتي 
گرايش  پارتي بازي،  مي شود.  توزيع  ناعادالنه  گونة  به 
طبيعي انسان به ارتكاب گونه اي بزه براي ياري رساندن 
دوستان، خويشاوندان و نزديكان است (جنز كريستوفر، 

1388: صص 17-22).
مصاديق مفاسد اقتصادي از آنچه در باال آمد، فراتر 

● بي گمان، فساد از ديدگاه اخالقي و حقوقي 
دانشمندان  داليل  ولي  است،  ناپسند  پديده اي 
فراتر  اين  از  در جامعه،  فساد  بودن  ناروا  دربارة 
مي رود. آسيبهايي كه فساد به روند رشد و توسعه 
از داليل مهمي است كه  يكي  اقتصادي مي زند، 
امروزه انديشمندان را بر آن داشته تا از لزوم ستيز 
با فساد سخن بگويند. افزون بر موضوع توسعه، 
گوناگون  در كشورهاي  فقر  رفتن  ميان  از  آرمان 
سبب شده است كه كارشناسان در حوزة كمك 
به كشورهاي فقير نيز بر مبارزه با فساد پافشاري 
از  مانع  فساد  كه  است  داده  نشان  بررسيها  كنند. 
همچنين،  مي شود.  تهيدستان  به  كمك  رسيدن 
فساد در بودجة مربوط به بهداشت و آموزش نيز 

انحراف ايجاد مي كند.

تعريفپژوهشگر يا سازمان

سرپيچي مقام دولتي از وظايف رسمي براي رسيدن به رفاه شخصي و فردي (خود، خويشاوندان و...) يا باال كولين ناي
بردن جايگاه خود.

رفتاري كه از اصول رسمي حاكم بر كاركردهاي كسي در جايگاهي دولتي، به علت انگيزه هاي شخصي مانند مشتاق خان
رفاه، قدرت يا مقام، انحراف پيدا كرده است.

هرگونه فعاليتي كه انگيزه انجام دادن آن، به دست آوردن سود است و در نتيجه آن، قواعد و قوانين توزيع از تاركوسكي
سوي كسي كه وظيفه اجراي آنها را دارد، شكسته مي شود.

بهره گيري نادرست از قدرت عمومي براي به دست آوردن سود شخصي.سازمان شفافيت بين الملل

شوراي اروپا
رشوه خواري يا هرگونه رفتار ديگر در برخورد با افراد مسئول در بخش دولتي يا خصوصي كه موجب نقض 
وظايف آنها شود يا برقراري هرگونه رابطه از اين دست به قصد به دست آوردن امتياز ناشايست از هر نوع 

براي خود يا ديگران.

اگر دارنده شغل دولتي، با دريافت رشوه يا وعده اي، براي خود يا ديگران، كار كسي را راه اندازد، يا دوستي قانون جزايي هند
و دشمني روا دارد، يا خدمتي انجام دهد يا زياني برساند يا در اين راه بكوشد، فساد كرده است.

فساد بدان معنا است كه كارمند دولتي براي به دست آوردن درآمد اضافي از بخش عمومي، از اقتدار خود ون كالورن
سوءاستفاده كند.
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است  پولشويي  كه  آن  نوع  يك  نمونه،  براي  مي رود. 
تعريفها و مصداقهاي بسيار دارد.

دولت و فساد
هيچ جامعه اي خالي از فساد نيست، ولي با ابزارهاي 
(موسسه  كاست  آن  دامنة  از  مي توان  نهادي  و  قانوني 
اين  در  آنچه   .(50 اقتصاد، 1388: ص  تدبير  تحقيقاتي 
نوشتار مورد تأكيد است، نقش دولت در ستيز با فساد 
داشتن  برپا  دولتها،  بنيادي  وظايف  از  يكي  زيرا  است؛ 

«عدالت اجتماعي» است (پور عزت، 1387: ص412).
هند،  ژاپن،  مانند  كشورهايي  گذشته،  سال   50 در 
سنگاپور،  هنگ كنگ،  جنوبي،  كره  نيجريه،  پاكستان، 
مكزيك و... دوره اي از «مبارزه برنامه ريزي شده» با فساد 
1388:ص3).  صالحي،  (ذاكر  گذاشته اند  سر  پشت  را 
پايگاه مردمي حكومت،  نيرومندي  مايه  با فساد،  مبارزه 
كاهش خطرهاي امنيتي و راهگشايي براي توسعة كشور 

است (همدمي خطبه سرا، 1383:ص 18).
در اينجا به آزموده هاي برخي كشورها در زمينه ستيز 
با فساد و رويكردهاي آنها مي پردازيم. گفتني است كه 
آنچه در اين بخش مي آيد، بعنوان ادبيات نظري و پيشينة 
با  رويارويي  در  دولتي  برنامه هاي  و  راهكارها  اجرايي 
فساد گزارش مي شود و نويسنده در جايگاه تأييد يا ّرد يا 

تعميم دادن آنها به ديگر كشورها نيست.
آفريقاي جنوبي

پس از برچيده شدن نظام آپارتايد در آفريقاي جنوبي 
ـ كه همراه با فساد و ارباب منشي سياسي بود ـ دولتي 
بر بنياد دموكراسي امروزي در آن كشور روي كار آمد، 

ولي اين به معناي آغاز «مبارزه با فساد» نبود، زيرا دولت 
به  بخشيدن  تحقق  براي  الزم  نهادهاي  ايجاد  به  بيشتر 
تعهدات مندرج در قانون اساسي مي پرداخت. در دوران 
فساد  با  مبارزه  برنامه  ماندال،  نلسون  جمهوري  رياست 
پا  تازه  نهادهايي  و  بعد روندها  آغاز شد و در سالهاي 
گرفت. در آن كشور، اختيارات مبارزه با فساد نه در يك 
مهمترين  است.  شده  پخش  سازمان  چند  در  كه  نهاد، 

قانونها در اين حوزه چنين است:
1. قانون سازمان دادرسي ملي، 1998؛

2. قانون فعاليتهاي مبارزه با فساد و پيشگيري از آن، 
2004؛

3. قانون پيشگيري از جرايم سازمان يافته، 1998؛
4. قانون گسترش دسترسي به اطالعات، 2000؛

5. قانون گسترش عدالت اداري (موسسه تحقيقاتي 
تدبير اقتصاد، 1388: صص 206-209).

آفريقاي  در  فساد  ضد  اقدامات  درباره  زير  نكات 
جنوبي درخور توجه است:

1. سيستم يكپارچه ملي در چارچوب قانون «دسترسي 
به اطالعات» و «گسترش عدالت اداري»؛

در  شاهدان  و  گزارش دهندگان  از  پشتيباني   .2
پرونده هاي فساد؛

اجراي  در  توانمندي  دادن  افزايش  در  توفيق   .3
قانون؛

از فساد و آموزش عمومي  پيشگيري  4. ضعف در 
در اين زمينه؛

5. نبود تصوير كالن از درونمايه و دامنة استراتژي 
و  اطالعات  مديريت  نبود  علت  به  فساد،  با  مبارزه 
تدبير  تحقيقاتي  (موسسه  اين حوزه  در  دانش  مديريت 

اقتصاد، 1388: صص 216-218).
استراليا

مستقل  كميسيون  تشكيل  قانون   1988 در  استراليا 
را  كارهايش  كه  كرد  تصويب  را  فساد  با  مبارزه  براي 
در سه زمينه انجام مي دهد: تحقيق و بازرسي، پيشگيري 
ايجاد  براي  الگويي  بعنوان  كميسيون  اين  آموزش.  و 
سازمانهاي مسئول مبارزه با فساد در سطح جهان شناخته 
مي شود. البته هر استان براي خود كميسيون ويژه دارد. 
اين كميسيون بويژه بر بررسيها و پيشگيري از فعاليتهاي 
كاركردهاي  است.  شده  متمركز  دولتي  بخش  در  فاسد 

اين كميسيون برپايه قانون، چنين است:
1. تعيين مرجع رسيدگي به پرونده ها؛

در  پارلماني  مشترك  كميته هاي  وظايف  تعيين   .2
زمينه اين كميسيون و كميسيون بررسي فعاليتها؛

3. تعيين شيوة گزارش دادن به پارلمان و دستورگيري 
 :1388 اقتصاد،  تدبير  تحقيقاتي  (موسسه  نهاد  اين  از 

ولي  نيست،  فساد  از  خالي  جامعه اي  هيچ   ●
ابزارهاي قانوني و نهادي مي توان از دامنة آن  با 
است،  تأكيد  مورد  نوشتار  اين  در  آنچه  كاست. 
يكي  زيرا  است؛  فساد  با  ستيز  در  دولت  نقش 
«عدالت  داشتن  برپا  دولتها،  بنيادي  وظايف  از 
اجتماعي» است. در 50 سال گذشته، كشورهايي 
جنوبي،  كره  نيجريه،  پاكستان،  هند،  ژاپن،  مانند 
از  دوره اي  و...  مكزيك  سنگاپور،  هنگ كنگ، 
سر  پشت  را  فساد  با  شده»  برنامه ريزي  «مبارزه 
گذاشته اند. مبارزه با فساد، مايه نيرومندي پايگاه 
و  امنيتي  خطرهاي  كاهش  حكومت،  مردمي 

راهگشايي براي توسعة كشور است.
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صص56-58).
سامانه  و  پارلمان  دولت،  از  مستقل  كميسيون،  اين 
قضايي است و اختيارات گسترده در مبارزه با فساد دارد. 
آورده  فراهم  فراگيري  مديريتي  چارچوب  وضع،  اين 
باشد.  كاركردش روشن  و  پاسخگو  كميسيون،  تا  است 
ساختار سازماني اين كميسيون، يك واحد اجرايي و چند 

بخش با وظايف زير را دربر مي گيرد:
1. بخش ارزيابي كه پس از دريافت گزارشها و ثبت 
موضوعات، پرونده را براي تعيين  اقدامات الزم به هيئت 

ارزيابي و كميته داخلي آن مي فرستد.
و  خدمات  دادن  به  كه  شركتها  خدمات  بخش   .2
در  و  مي پردازد  شركتها  به  بايسته  راهكارهاي  پيشنهاد 
خدمات  و  انساني  منابع  شركتها،  برنامه ريزي  زمينه 

مشاوره اي راهبردي به دست مي دهد؛
3. بخش پژوهش، آموزش و پيشگيري از فساد؛

4. بخش حقوقي؛
آن  اصلي  وظيفه  كه  راهبردي  فعاليتهاي  بخش   .5
و  بازرسيها  واحد  دو  با  كه  است  بازرسي  و  پژوهش 

ارزيابي ريسك استراتژيك كار مي كند.
بر  كه  پيشگيري»  «مديريت  گروه  دو  همچنين، 
كارهاي داخلي كميسيون نظارت دارد و گروه «مديريت 
در  مشاوره  و  نظارت  وظيفه  كه  بازرسي»  و  تحقيقات 
راهبردي  فعاليتهاي  بخش  اجراي  دست  در  بازرسيهاي 
اين  چارچوب  در  واحدها  ديگر  از  دارند،  عهده  بر  را 

كميسيون هستند.
نكته گفتني  استراليا، چند  با فساد در  مبارزه  درباره 

است:
1. دريافت بيشتر اطالعات از شهروندان؛

2. همكاري مؤثر سازمانها با اين كميسيون؛
3. رويكرد سه جانبه در مبارزه با فساد، دربرگيرندة 

اقدام، پيشگيري و آموزش؛
جاي  به  سازماني،  فرهنگ  و  سيستمها  به  توجه   .4

تأكيد صرف بر افراد؛
كارآمدترين شيوه هاي  و  مؤثرترين  از  بهره گيري   .5

پژوهشي و مطالعاتي براي ارزيابي و تحليل ريسك؛
به  عمومي  رسيدگي  نشستهاي  از  بهره گيري   .6
پرونده ها (موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1388: صص 

.(74-78
اياالت متحده آمريكا

رزآكرمن بر آن است كه «نقاط قوت و ضعف نسبي 
مي توان  كه  درسهايي  خاطر  به  آمريكا  در  اصالحات 
كشورها  ديگر  توجه  مورد  دقت  به  بايد  گرفت،  آن  از 
قرار گيرد» (رزآكرمن، 1384: ص 117). اياالت متحده 
آمريكا از يك سيستم كامل مبارزه با فساد بي بهره است 

هرچند  مي  خورد،  به چشم  فساد  كشور  آن  در  هنوز  و 
پيروزيهاي چشمگيري در زمينه مديريت و كاهش فساد 
به دست آورده است. گزارش مركز پژوهشهاي مجلس 
شوراي اسالمي بر آن است كه سامانه ها و سازمانهاي آن 
كشور، در درون خود فساد را كنترل كرده اند و فعاليت 
آنها در زمينه پيشگيري از مسيرهاي تازه فساد، راههاي 
مكانيسمهاي  راستا،  اين  در  است.  بسته  را  آن  گسترش 
فساد  با  رويارويي  در  متحده  اياالت  استفادة  مورد 
مي تواند سرمشق بسياري از كشورها كه وضعي سياسي 
و اجتماعي همانند امريكا دارند، قرار گيرد (خرمشاد و 

مرشدي زاده، بي تا: ص 15).
 آن كشور داراي يك كنوانسيون براي مبارزه با فساد 
است كه نخستين كنوانسيون در نوع خود به شمار مي آيد 

كه فساد را در چهار بخش زير تعريف مي كند:
1. درخواست يا پذيرش هر چيزي كه داراي ارزش 

پولي يا ديگر منافع باشد؛
2. پيشنهاد يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم هر چيزي 

كه داراي ارزش پولي يا سودي باشد؛
3. فعل يا ترك فعل از سوي كارمند يا مأمور دولت 

يا كسي كه به وظايف عمومي مي پردازد؛
4. استفاده متقلبانه يا پنهان كردن سودهاي به دست 
آمده از هر يك از كارهاي مجرمانة باال (ربيعي، 1383: 

صص 36-35).
نامشروع»  «ثروت اندوزي  باال،  موارد  از  گذشته 
مناصب  از  بهره گيري  با  دولتي  مقامهاي  و  كارمندان 
متحده  اياالت  در  فساد  نمونه هاي  از  يكي  عمومي، 

است.

كميسيون  تشكيل  قانون  در 1988  استراليا   ●
كه  كرد  تصويب  را  فساد  با  مبارزه  براي  مستقل 
تحقيق  مي دهد:  انجام  زمينه  در سه  را  كارهايش 
كميسيون  اين  آموزش.  و  پيشگيري  بازرسي،  و 
مسئول  سازمانهاي  ايجاد  براي  الگويي  بعنوان 
مي شود.  شناخته  جهان  سطح  در  فساد  با  مبارزه 
البته هر استان براي خود كميسيون ويژه دارد. اين 
كميسيون بويژه بر بررسيها و پيشگيري از فعاليتهاي 
فاسد در بخش دولتي متمركز شده است. كار اين 
سامانه  و  پارلمان  دولت،  از  مستقل  كميسيون، 
مبارزه  در  گسترده  اختيارات  و  است  قضايي 
مديريتي  چارچوب  وضع،  اين  دارد.  فساد  با 
فراگيري فراهم آورده است تا كميسيون، پاسخگو 

و كاركردش روشن باشد.
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در  رشوه  پرداخت كنندگان  «مجازات  قانون  برپايه 
در  بيگانگان  به  رشوه  پرداخت  خارجي»،  معامالت 
شركتهاي  قانون،  اين  به موجب  است.  ممنوع  بازرگاني 
آمريكايي كه در بازارهاي خارجي دادوستد مي كنند، بايد 
از اين قانون پيروي كنند. از 1998، اين قانون بازرگانان 
خارجي را نيز دربرگرفت. اين قانون پرداخت، پيشنهاد 
پرداخت يا وعده رشوه به هر اندازه به مقامات خارجي، 
يا  كارمندان  حزبي،  مقامات  خارجي،  سياسي  احزاب 
كارگزاران دولتهاي خارجي، سازمانهاي بين المللي يا هر 
باشد،  داشته  را  رسمي  نماينده  نقش  كه  فردي  و  بنگاه 
ممنوع كرده است. اين قانون، رشوه از راه ميانجي را نيز 
و  مديريت  سازمان  همچنين،  است.  كرده  اعالم  ممنوع 
بودجه اياالت متحده اعالم كرده است كه پرداخت كنندگان 
رشوه، از دادوستد با دولت محروم خواهند شد و حتا در 
برخي سطوح از رشوه، ممكن است پروانه صادرات آنها 

نيز لغو شود (فرج پور، 1383: صص388-389).
چين

و  بزهكار  باندهاي  با  رويارويي  براي  چين  دولت 
فاسد در سراسر كشور برنامه اي با عنوان «ضربه سخت» 
از مهمترين وظايف دولت  به اجرا گذاشته است. يكي 
چين در چارچوب سياست اصالحات و درهاي باز در 
بيش از 20 سال گذشته، رسيدگي به كاركرد سازمانهاي 
دولتي و رفتار سرپرستان آنها است. براي دولت مركزي، 

كاري  شركت،  و  سازمان  هزار   210 مديران  بر  نظارت 
نظارت  نشان مي دهد كه كميسيون  آمارها  نيست.  ساده 
انضباطي پكن، موارد بسياري از فساد را شناسايي و بيش 
كرده  اعدام  زمينه  اين  در  را  بلندپايگان  از  تن   100 از 
است. برپايه بيانيه «سازمان عفو بين الملل»، چين ساالنه 
بيشترين شمار اعدام شدگان را دارد كه بسياري از آنان 
چارچوب  در  هستند.  اقتصادي  پرونده هاي  محكومان 
جمهوري  رييس  زمين،  جيانگ  نظر  مورد  اصالحات 
مجازات  و  محاكمه  مسئوالن  از  تن  هزار   500 وقت، 
 ،1979 «از   .(370-371 1383: صص  (فرج پور،  شدند 
كميسيون  نام  به  نهادهايي  كمونيست  حزب  داخل  در 
تمام  در  كميسيونها  اين  شد.  ايجاد  انضباطي  نظارت 
سطوح فعاليت مي كنند و موظف به مبارزه با سوءاستفاده 
مسئوالن و كارمندان از منابع دولتي هستند. عملكرد اين 
كميسيونها در اثر تضادهاي موجود بين حزب كمونيست 
در  مسئوالن حزب  است.  ديده  آسيب  قضايي  مراكز  و 
 :1383 (ربيعي،  مي كنند  مداخله  كميسيون ها  تحقيقات 

ص157).
با همه اين دخالتها، دولت چين با هدف نگهداشت 
اقتدار حزبي، جذب سرمايه هاي خارجي، ايجاد فضاي 
و  عمومي  افكار  اقناع  خارجي،  سرمايه گذاري  درخور 
پاسخگويي به خواست شهروندان در زمينه رويارويي با 
فساد، پيوستن به سازمان بازرگاني جهاني و حفظ ثبات 
اجتماعي جامعه، مبارزه با فساد را بي توجه به هشدارهاي 
گروه هاي حقوق بشري، از سال 2001، نبرد با فساد را در 

چارچوب برنامه «ضربه سخت» شدت بخشيده است.
سنگاپور

از كشورهاي تازه صنعتي شدة موفّق، سنگاپور است 
اين  است.  مانده  پاك  كمابيش  اقتصادي،  ديدگاه  از  كه 
كشور در دوران استعمار، بسيار فاسد بود. وقتي «حزب 
اقدام مردم» در 1959 قدرت را به دست گرفت، كنترل 
فاسد  فعاليتهاي  اداره  و  داد  قرار  اولويت  در  را  فساد 
(دفتر بازرسي كارهاي فاسد) را به راه انداخت. از 1970 
اداره زير نظر دفتر نخست وزير كار مي كند. دولت  اين 
هدف  با  را  خود  كارهاي  خواست  وزيران  از  سنگاپور 
كاهش زمينه انگيزه هاي فاسد، بازبيني كنند. راهبردهاي 
جابه جايي  ديركردها،  كاهش  دربرگيرنده  پيشنهادي 
كاركنان و نظارت بيشتر بود. دولت سنگاپور مي كوشد با 
پرداخت دستمزدهاي چشمگير، كاركنان را از فساد دور 

دارد (ربيعي، 1383: صص116-117).
و  «دريافت  به  بايد  فاسد،  كارهاي  بازرسي  دفتر 
«بازرسي  فساد»،  زمينه  در  مردم  شكايات  به  رسيدگي 
از  «پيشگيري  و  كارمندان»  سوء  كردارهاي  و  رفتارها 
خدمات  در  رويه ها  و  كارها  ارزيابي  طريق  از  فساد 

باندهاي  با  رويارويي  براي  چين  دولت   ●
با  برنامه اي  كشور  سراسر  در  فاسد  و  بزهكار 
عنوان «ضربه سخت» به اجرا گذاشته است. يكي 
چارچوب  در  چين  دولت  وظايف  مهمترين  از 
از 20  بيش  باز در  سياست اصالحات و درهاي 
سازمانهاي  كاركرد  به  رسيدگي  گذشته،  سال 
دولتي و رفتار سرپرستان آنها است. براي دولت 
و  سازمان  هزار   210 مديران  بر  نظارت  مركزي، 
شركت، كاري ساده نيست. آمارها نشان مي دهد 
موارد  پكن،  انضباطي  نظارت  كميسيون  كه 
از 100 تن  بيش  از فساد را شناسايي و  بسياري 
از بلندپايگان را در اين زمينه اعدام كرده است. 
برپايه بيانيه «سازمان عفو بين الملل»، چين ساالنه 
بيشترين شمار اعدام شدگان را دارد كه بسياري 
هستند.  اقتصادي  پرونده هاي  محكومان  آنان  از 
در چارچوب اصالحات مورد نظر جيانگ زمين، 
رييس جمهوري وقت، 500 هزار تن از مسئوالن 

محاكمه و مجازات شدند.
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عمومي و كاهش وضعيت هاي مستعد فساد» بپردازد. اين 
است.  پشتيباني  و  معاونت عمليات  دو  از  متشكل  دفتر 
رسيدگي  در  اصلي  وظايف  مجري  عمليات،  معاونت 
به فساد و پيشگيري از آن است. «گروه بازرسي ويژه» 
مي پردازد.  بزرگ  و  پيچيده  پرونده هاي  به  معاونت  اين 
همچنين، معاونت پشتيباني دو حوزه كاري دارد: «بخش 
اطالعات» كه وظيفة گردآوري اطالعات و بررسي بر پاية 
نياز بازرسي معاونت عمليات را بر عهده دارد و «بخش 
امور اداري و برنامه ريزي پروژه ها» كه به كارهاي پرسنلي 
و برنامه ريزي راهبردي دفتر و كمك به تدوين مقررات 
مي پردازد (فرج پور، 1383: صص 347-346). سنگاپور 
در سطح جهاني، يكي از سه كشور الگو در زمينة مبارزه 
دولت،  موفقيت  اصلي  مايه هاي  از  يكي  است.  فساد  با 
كوششهاي آن در راه از ميان برداشتن فساد است. در اين 
زمينه مي توان از تمركز سنگين بر سياست از ميان بردن 
شيوه هاي دست وپاگير مديريتي و كاهش خطوط قرمز ياد 
كرد. همچنين، دولت اقدام به فرستادن پيامهاي پي درپي 
به پيمانكاران دولتي كرد و هشدار داد كه چنانچه ارتشا 
و فساد ديده شود، قرارداد فسخ و پيمانكار تا پنج سال از 
بستن قرارداد تازه محروم خواهد شد. در سنگاپور، هم 
رشوه دهنده و هم رشوه گيرنده متهم به فساد مي شوند و 
توقيف  مي تواند حكم   دادگاه  دارند. حتّا  كيفر همسان 
داراييهاي به دست آمده از راه فساد را صادر كند. داليل 

ديگر اين موفقيت به قرار زير است:
1. جامع بودن چارچوب قانوني مبارزه با فساد؛

2. پرداخت دستمزدهاي چشمگير در بخش دولتي؛
3. وجود نهاد مستقلي براي مبارزه با فساد در كشور 
با اختيار تحقيق و تفحص در  كوچكي مانند سنگاپور، 
مورد پليس (موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1388: ص 

57 و صص 202-205).
استراتژي سنگاپور بر اين پايه استوار است كه «فساد 
روي  شدن  فاسد  زمينه هاي  و  انگيزه ها  وجود  علت  به 
مي دهد». موفقيت برنامه هاي سنگاپور در مبارزه با فساد، 
«انگيزه»  بزرگ  عامل  دو  كنترل  بر  برنامه ها  تمركز  از 
 :1388 صالحي،  (ذاكر  مي گيرد  مايه  فساد  «زمينه»  و 

ص88).
مالزي

در مالزي، آژانس ضد فساد در سال 1967 با هدف 
پيشگيري  فساد،  به  مربوط  تخلفات  پيگيري  و  بررسي 
از فساد و مهار كردن آن در بخش خدمات عمومي از 
دفتر  مستقيم  نظارت  زير  كاركرد سازمانها،  بازرسي  راه 
نخست وزير برپا شد. پيش از آن، بررسي فساد در حوزة 
و   1961 قانون  در  فساد  موارد  بود.  پليس  مسئوليت 
تصويبنامه 1970 تعريف شده بود. اين آژانس در 1973، 

دفتر ملي بازرسي ناميده شد (ربيعي، 1383: ص 117). 
برنامه هاي دولتي ضد فساد در مالزي، به فرمان پيشگيري 
از فساد در 1950 باز مي گردد. اين دفتر، با دو معاونت 
(فرج پور، 1383: ص  مي كند  كار  پيشگيري  و  عمليات 
دولت،  در  شده  انجام  بررسيهاي  بعد،  چندي   .(333
بعدي)  ملي  تحقيقات  اداره  (يا  فساد  با  مبارزه  آژانس 

تأسيس شد.
گذشته از اين، چند سازمان ديگر نيز در زمينه مبارزه 
با فساد فعالند. قوانين مالزي در مبارزه با فساد شديدتر 
شده است. براي نمونه، از 1997 سازمان مستقلي به نام 
«مركز برنامه ريزي مديريت و مدرنيزاسيون اداري مالزي» 
تأسيس شده است كه زير نظر نخست وزير كار مي كند 
و كارويژة آن، اصالح ساختار اداري بخش خدمات در 
چارچوب چشم انداز سال 2020 است كه اصالح قوانين، 
سيستمها و روشها، تدوين استانداردهاي كار و بهره گيري 
كامل از سيستمهاي اطالعاتي را دربرمي گيرد (فرج پور، 

1383: ص331).
سومين  مركز فعال در مبارزه با فساد در مالزي، دفتر 
شكايتهاي مردمي است كه با دو سازمان پيش گفته، سه 
بازوي دولت در مبارزه با فساد را زير نظر نخست وزير 
تشكيل مي دهند. دفتر شكايتهاي مردمي، فرايندهايي به 
قرار زير دارد تا به شكايتهاي مستقيم شهروندان رسيدگي 

كند (فرج پور، 1383: ص 332 و 340):
ناراضي از خدمات،  افراد  ● فرايند صفر : شكايت 

سوءاستفاده از قدرت يا كارهاي غير قانوني به دفتر؛
● فرايند 1: دريافت شكايت و آگاه كردن شاكي از 

پيشرفت كار؛
● فرايند 2: رسيدگي به شكايت و آگاه سازي شاكي 

از پيشرفت كار؛
زمينه  در  دائم  كميته  نشست  برگزاري   :3 فرايند   ●

شكايتها و تصميم گيري براي اصالح روشهاي اجرايي؛
● فرايند 4: پيگيري تصميمات كميته و آگاه كردن 

موّفق،  شدة  صنعتي  تازه  كشورهاي  از   ●
كمابيش  اقتصادي،  ديدگاه  از  كه  است  سنگاپور 
استعمار،  اين كشور در دوران  است.  مانده  پاك 
در  مردم»  اقدام  «حزب  وقتي  بود.  فاسد  بسيار 
فساد  كنترل  گرفت،  دست  به  را  قدرت   1959
فاسد  فعاليتهاي  اداره  و  داد  قرار  اولويت  در  را 
(دفتر بازرسي كارهاي فاسد) را به راه انداخت. 
سنگاپور در سطح جهاني، يكي از سه كشور الگو 

در زمينة مبارزه با فساد است.
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شاكي از پيشرفت كار.
با  رويارويي  براي  ملي  يكپارچه  برنامه  كشور  اين 
اولويت  پنج  كه  كرد  تصويب   2004 سال  در  را  فساد 

دارد:
و  قدرت  از  استفاده  سوء  و  فساد  مؤثر  كاهش   .1

سوءرفتار؛
2. افزايش كارايي سامانه خدمات عمومي و كاهش 

خطوط قرمز بوروكراتيك؛
3. بهبود مديريت شركتها و تقويت اخالق كاري؛

4. تقويت نهاد خانواده؛
5. بهبود كيفيت زندگي و افزايش رفاه شهروندان.

برنامه  موفقيت  در  آژانس،  به  دولت  سياسي  تعهد 
(موسسه  است  بوده  كارساز  بسيار  فساد،  با  مبارزه 

تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1388: صص 153-165).
هنگ كنگ

هنگ كنگ نمونه اي روشن از كشورهايي است كه به 
مبارزه با فساد پرداخته اند. هنگ كنگ در دهه 1960 غرق 
بودن عبارت مشهور «سوار  بر سر زبان  بود.  در  فساد 
شدن به اتوبوس» يا «دويدن همراه اتوبوس»، گواه اين 
مّدعا است (يعني شهروندان دو راه دارند، يا همدستي 
در فساد يا تماشاگري و دور ماندن از آن). در آن اوضاع، 
نمي برد  جايي  به  راه  فساد»  برابر  در  «ايستادن  گزينه 
(رزآكرمن، 1384: ص 286 و ربيعي، 1383: ص 115). 
«كميسيون  ايجاد  به   ،1973 در  هنگ كنگ  همه،  اين  با 

مستقل مبارزه با فساد» دست زد كه با اختيارات گسترده 
بتواند افراد مظنون را دستگير كند و اقدامات الزم براي 
جلوگيري از گريز سرمايه، بي حكم دادگاه، به عمل آورد. 
اين كميسيون از پنج كميته تشكيل شده است: كميته هاي 
اجتماعي  روابط  جلوگيري،  عمليات،  بازبيني  مشورتي، 
بخش  شامل  كميسيون  اين  اداري  بخشهاي  شاكيان.  و 
عمليات و بازرسي براي دستگيري و پيگيري و بازپرسي 
از مظنونان، بخش جلوگيري و بازسازي ساختار اداري 
روابط  بخش  و  فساد  فرصتهاي  دادن  كاهش  براي 
فساد  به  نسبت  شهروندان  نگرش  تغيير  براي  اجتماعي 
است (ذاكري صالحي، 1388: صص 89-88 و ربيعي، 
1383: ص 155). اين كميسيون، تنها به فرماندار گزارش 
مي دهد و مستقل از نيروي پليس است. حقوق كاركنان 
نمي توانند  آنان  است.  دولتي  كاركنان  ديگر  از  بيش  آن 
براي مقام باالتري كه پرونده او در دست بررسي است، 
و  بررسي  قدرت  مستقل،  كميسيون  اين  به  كنند.  كار 
و  حقوقي  تغييرات  توصيه  فساد،  موارد  قانوني  پيگرد 
يك  در  شركت  و  فساد  انگيزه هاي  كاهش  براي  اداري 
است  شده  داده  جامعه  براي  آموزشي  تبليغات  سلسله 

(ربيعي، 1383: صص 116-115).
ويژگيهاي مبارزه با فساد در هنگ كنگ چنين است:

1. خواست سياسي براي توانمندي قانوني كميسيون 
مستقل؛

2. رسيدگي آشكار به پرونده ها؛
3. پشتيباني جامعه از كميسيون؛

4. پشتيباني از كميسيون در دادن گزارشهاي مردمي؛
نام گزارش دهندگان و  افشاي  انگاري  بزه  قانون   .5
قانون پشتيباني از گواهان در پرونده هاي حساس (موسسه 

تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1388: ص 57 و 111-112).
دسته بندي روشهاي مبارزه با فساد

سفارشهاي  از  انبوهي  فساد،  با  رويارويي  روشهاي 
كه  دربرمي گيرد  را  و حقوقي  سياسي  اقتصادي،  اداري، 
فراخور اندازه و نوع فساد و ويژگيهاي بومي هر كشور 
بايد به كار گرفته شود (ذاكر صالحي، 1388: ص 76). بر 
سرهم سياستها و راهكارهاي ضد فساد را مي توان چنين 

دسته بندي كرد:2
پيشگيري از فساد

به   كه  است  سازوكارهايي  دربرگيرندة  بخش  اين 
تدابير  اين سازوكارها،  فساد كاهش مي يابد.  آنها  كمك 
گوناگوني را دربرمي گيرد كه مديران بر پايه آنها مي توانند 
(پورعزت،  بپردازند  فساد  از  كاستن  يا  بردن  ميان  از  به 
1390: ص 15). در اين راستا، رويكرد اساسي آن است 
ضعف هاي  نقطه  حاصل  واقع  در  ارتشا  و  «فساد  كه 
از تالش  ساختاري و دروني مشخصي است كه هدف 

● هنگ كنگ نمونه اي روشن از كشورهايي است 
كه به مبارزه با فساد پرداخته اند. هنگ كنگ در دهه 
1960 غرق در  فساد بود. هنگ كنگ در 1973، 
به ايجاد «كميسيون مستقل مبارزه با فساد» دست 
مظنون  افراد  بتواند  گسترده  اختيارات  با  كه  زد 
جلوگيري  براي  الزم  اقدامات  و  كند  دستگير  را 
آورد.  عمل  به  دادگاه،  بي حكم  سرمايه،  گريز  از 
اين كميسيون، تنها به فرماندار گزارش مي دهد و 
مستقل از نيروي پليس است. حقوق كاركنان آن 
بيش از ديگر كاركنان دولتي است. آنان نمي توانند 
براي مقام باالتري كه پرونده او در دست بررسي 
است، كار كنند. به اين كميسيون مستقل، قدرت 
توصيه  فساد،  موارد  قانوني  پيگرد  و  بررسي 
تغييرات حقوقي و اداري براي كاهش انگيزه هاي 
فساد و شركت در يك سلسله تبليغات آموزشي 

براي جامعه داده شده است .



187شماره 294/ زمستان 1392

نقاط  اين  ساختن  ريشه كن  فساد  از  جلوگيري  براي 
و  ايجاد صداقت، درستي  به  تقويت و كمك  و  ضعف 
شفاف سازي است» (بانك توسعه آسيا، 1389: ص 27). 
اين بخش شامل كارهاي گوناگوني است كه در جدول 

زير نشان داده شده است:
مجازات و پيگرد فساد و جرايم مرتبط

فساد  از  جلوگيري  براي  كه  تالشهايي  بر  افزون 
به  كيفري،  و  حقوقي  نظامات  ايجاد  با  دولتها  مي شود، 
اين زمينه،  افراد فاسد مي پردازند. در  پيگرد  مجازات و 

كارهاي زير درخور ذكر است:
همكاري همگاني در مبارزه با فساد

امروزه  با فساد، جامعه است.  مبارزه  اركان  از  يكي 
مدني،  با همكاري جامعه  آن  با  مبارزه  و  فساد  ارزيابي 
در جهان  با عنوان «درگير ساختن قربانيان» با موضوع، 
گسترش يافته است (النگست، 1388: ص 28). به زبان 
ساده «صاحبان اصلي داراييها و پولهايي كه سوءاستفاده 
از آنها مورد بحث است، همة شهروندانند. طبيعي است 
ديگران،  با  سنجش  در  خود،  مال  درباره  كس  هر  كه 
هرچه  پايه،  براين  داشت.  خواهد  بيشتري  حساسيت 
بيشتر بتوان نقش مستقيم شهروندان و نهادهاي مردمي 
بهتري  دستاوردهاي  داد،  افزايش  فساد  با  مبارزه  در  را 
مي توان داشت» (همدمي خطبه سرا، 1383: ص250). در 

اين زمينه، كارهاي زير سفارش مي شود:
بهرة سخن

در اين نوشتار، به الزام دولتها به مبارزه با فساد اشاره 
زمينه  اين  در  كشور  هفت  دستاوردهاي  همچنين،  شد. 
كه  استراليا  و  هنگ كنگ  سنگاپور،  بويژه  شد،  بررسي 
شده اند.  شناخته  جهان  سطح  در  برجسته اي  نمونه هاي 
سپس روشهاي گوناگون كار به سه دسته كلي تقسيم و 
تبيين  اقدامات جزيي در هر زمينه  مجموع سرفصلها و 

هنگ كنگ  در  فساد  با  مبارزه  ويژگيهاي   ●
چنين است:

قانوني  توانمندي  براي  سياسي  خواست   .1
كميسيون مستقل؛

2. رسيدگي آشكار به پرونده ها؛
3. پشتيباني جامعه از كميسيون؛

دادن گزارشهاي  از كميسيون در  پشتيباني   .4
مردمي؛

5. قانون بزه انگاري افشاي نام گزارش دهندگان 
پرونده هاي  در  گواهان  از  پشتيباني  قانون  و 

حساس.

اقداماتسرفصلمحور
جلوگيري از فساد 
دستگاههاي  در 

دولتي

شايسته ساالري در استخدام و ترفيعصداقت و شايستگي كاركنان دولت
افزايش انگيزه، حقوق و دستمزد

برقراري رفتار اداري منصفانه
گزارش بدهيها و دارايي كارمندان بلندپايه

جلوگيري از اعمال نفوذ نارواسامانه مديريت دولتي
آگاهي رساني و شفافيت دربارة خريدهاي دولتي

حسابرسي درست و مستقل
باال بردن مسئوليت پذيري سياسي

تدوين قوانين روشن، همراه با روشهاي قابل اجرامحيط نظارتي شفاف
فساد  كردن  مهار 

در پهنه سياسي
تعيين منابع مالي و گزارش دهي درباره هزينه هاي انتخاباتتأمين بودجه احزاب و انتخابات

قابليت اجراي قوانين ضد فساد در كنار مصونيت سياسيقوانين اجرا شدني درباره انتخاب شوندگان
فشار بر احزاب براي زشت شمردن فساد و دور شدن از آن، از راه رقابت ميان سياستمداران

دامن زدن به رقابت ميان آنها

بخش  كنترل 
بازرگاني

الزام به حفظ سوابق و مدارك معامالتنظارت بر بازرگاني

درنظر گرفتن كيفر براي كشف تقلب در تنظيم صورتهاي مالي
افزايش دقت در تقاضاهاي عموميكنترل تقاضا

افزايش رقابت ميان شركتهاي جوياي پيمانكاريهاي عمومي
ايجاد استانداردهاي اخالقي براي مشاركت فعال بخش خصوصيترويج اقتصاد اخالقي
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شد.
فساد  بروز  از  بتوانند  بايد  نخست  گام  در  دولتها، 
شدني  گوناگون  روشهاي  به  كار،  اين  كنند.  پيشگيري 

است. دولتها در زمينة اقتصاد و سياست، بايد به ترويج 
«اقتصاد اخالقي» و «سياست اخالقي» بپردازند. همچنين 
و  انگيزه ها  اجتماعي،  گوناگون  ساختارهاي  در  بايد 

زمينه هاي فساد را شناسايي و كنترل كنند.
هم  باز  كند،  عمل  درست  دولت  اگر  حتّا  ولي 
اين  در  نيست.  ناممكن   قانون گريزي ها  و  ناهنجاريها 
صورت، دولتها بايد مفسدان را تحت تعقيب قرار دهند 
و با پيگيريهاي بايسته، از پايمال شدن حقوق شهروندان 
قوانين روشن، وجود  اين كار در گرو  كنند.  جلوگيري 
و  دست اندركار  سازمانهاي  براي  بسنده  اختيارات 

پشتيباني بايسته از اقدامات قضايي است.
شهروندان بعنوان قربانيان فساد، بايد به روند مبارزه 
مانند  روشهايي  ساية  در  نبايد  آنان  بپيوندند.  فساد  با 
پرتو  در  شوند.  همداستان  مفسدان  با  «حامي پروري» 
انگيزه و قانون، زمينه مشاركت شهروندان فراهم مي آيد.

● يكي از اركان مبارزه با فساد، جامعه است. 
با همكاري  آن  با  مبارزه  و  فساد  ارزيابي  امروزه 
جامعه مدني، در جهان  با عنوان «درگير ساختن 

قربانيان» با موضوع، گسترش يافته است.
شهروندان بعنوان قربانيان فساد، بايد به روند 
مبارزه با فساد بپيوندند. آنان نبايد در ساية روشهايي 
مانند «حامي پروري» با مفسدان همداستان شوند. 
در پرتو انگيزه و قانون، زمينه مشاركت شهروندان 

فراهم مي آيد.

اقداماتسرفصلمحور
هرگونه ارتشا مجازات داشته باشد.بزه انگاري ارتشابزه انگاري فساد

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
محروم شدن رشوه دهنده و رشوه گيرنده از رسيدن به مناصب دولتي

مصادره اموال رشوه دهنده و رشوه گيرنده
تعيين مجازات براي هرگونه پولشوييبزه انگاري پولشويي

ثروت اندوزي نامشروع بايد جرم شمرده شود.بزه انگاري ثروت اندوزي نامشروع
صالحيت بخشي به سازمانهاي دست اندركار مبارزه با فسادسازمانهاي مجري قانونپيگرد فساد

پاسداشت استقالل اين سازمانها
همكاري مؤثر ميان سازمانهاي درگير با فساد

در دسترس بودن منابع اطالعاتيابزارهاي رسيدگي
در دسترس بودن ابزارهاي رسيدگي، مانند رسانه ها و حسابهاي بانكي متهمان

حذف مصونيت قضايي مجرمان در صورت محاكمهشيوه هاي اعالم جرم و محدود كردن مصونيت

اقداماتسرفصلمحور
افزايش دادن آگاهي شهروندان و اجراي برنامه هاي آموزشيجلب مشاركت عمومي براي مبارزه با فسادگفتمان سياسي

تشكيل انجمنهاي نظارتي مردمي
پشتيباني امنيتي از گزارشگردريافت گزارشها و مشاهدات شهروندانهواداري از مخبران

گذاشتن اطالعات بازرگاني از راه رسانه ها، بي انتقام جويي دولتنظارت عموميبررسي عمومي
افشاي اسناد و مداركدسترسي به اطالعات

قرار دادن پرونده در اختيار متقاضيان
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يادداشتها
1. اين مقاله از پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده، با عنوان 
امام  اقدامات دولتي ضد فساد براساس سيره  «خط مشي ها و 

علي عليه السالم» برگرفته شده است.
2. براي ارائه دسته بندي در اين بخش، از ساختار كلي بانك 
توسعه آسيا كمك گرفته شد و با استفاده از شواهد و مطالعات 
تشريح  و  دسته بندي  اصالحات،  و  اضافات  اندكي  با  ديگر، 

شده است.
منابع

- الواني، سيد مهدي و فتاح شريف زاده. فرايند خط مشي گذاري 
عمومي؛ تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي، 1385.

- امام علي عليه السالم. نهج البالغه؛ ترجمه سيد جعفر شهيدي؛ 
تهران انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، 1371.

- امامي، محمد مهدي. شيوه هاي نظارت و كنترل سياسي از 
ديدگاه حضرت امير عليه السالم؛ تهران: نشر زمان نو، 1389.

و  آسيا  در  فساد  ضد  سياست هاي  آسيا.  توسعه  بانك   -
پژوهش هاي  مركز  تهران:  موج؛  موسسه  ترجمه  اقيانوسيه؛ 

مجلس شوراي اسالمي، 1389.
نهج البالغه،  روايت  به  سالم  اداره  اصغر.  علي  عزت،  پور   -
نهج البالغه،  بنياد  تهران:  اداري؛  فساد  با  مبارزه  براي  طرحي 

.1390
- پور عزت، علي اصغر. مباني دانش اداره دولت و حكومت؛ 

تهران: سمت، 1387.
- تانزي، علي و حميد داوودي. «فساد، رشد اقتصادي و ماليه 
عمومي» در: آرويند، جين؛ اقتصاد سياسي فساد؛ ترجمه محمد 

بختياري؛ تهران: مركز مطالعات راهبردي، 1386.
- جنز كريستوفر، آندويگ. فساد اقتصادي در جهان؛ تهران: 

تدبير اقتصاد، 1388.
- جين، آرويند. «قدرت، سياست و فساد» در: آرويند جين؛ 

مركز  تهران:  بختياري؛  محمد  ترجمه  فساد؛  سياسي  اقتصاد 
مطالعات راهبردي، 1386.

سازوكارهاي  زاده.  مرشدي  علي  و  باقر  محمد  خرمشاد،   -
متحده  اياالت  هشت:  گروه  كشورهاي  در  فساد  با  مبارزه 
اسالمي،  شوراي  مجلس  پژوهشهاي  مركز  تهران:  امريكا؛ 

بي تا.
- خدمتي، ابوالفضل. «سيره امام علي (ع) در مبارزه با فساد 

اداري»؛ روش شناسي علوم انساني؛ ش 45، 1384.
- ذاكر صالحي، غالمرضا. راهبردهاي مبارزه با فساد اداري؛ 

تهران: جنگل، 1388.
- ربيعي، علي؛ زنده باد فساد. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي، 1383.
- رزآكرمن، سوزان. فساد و دولت؛ ترجمه منوچهر صبوري؛ 

تهران: شيرازه كتاب، 1384.
- فرج پور، مجيد. فقر، فساد و تبعيض، موانع توسعه در ايران؛ 

تهران: رسا، 1383.
موعودگرا؛  راهبردي  تصميم گيري  غالمرضا.  گودرزي،   -

تهران: دانشگاه امام صادق عليه السالم، 1388.
- النگست، پيتر. برنامه هاي ملي مبارزه با فساد؛ ترجمه حميد 
بهره مند و امير حسين جاللي فراهاني؛ تهران: مركز پژوهشهاي 

مجلس شوراي اسالمي، 1387.
با فساد»؛  - مزرعي فراهاني، زينب. «مبارزه حكومت علوي 

مكتب اسالم، س 51، ش6، بي تا.
- موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد. مطالعه تجربه كشورها براي 

مبارزه با فساد اقتصادي؛ تهران: تدبير اقتصاد، 1388.
و  زمينه ها  علل،  مالي:  فساد  ابوالفضل.  - همدمي خطبه سرا، 
راهبردهاي مبارزه با آن؛ تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 

.1383
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پيشگفتار
عوارض  با  همراه  اجتماعي،  بيماري  يك  اعتياد، 
معنوي  و   مالي  هزينه هاي  كه  است  رواني  و  جسمي 
اعتياد   (http://vista.ir) مي كند  بار  كشورها  به  سنگين 
زخمهاي  از  جهان،  در  جنايتها  بيشتر  و  مخدر  مواد  به 
جوامع  در  زندگي  كه  مي گيرد  مايه  ريشه داري  رواني 
آيندة  تا  بنابراين،  بار مي آورد.  به  مردمان  براي  امروزي 
همه سركوبها،  با  مخدر،  مواد  گسترده  نزديك، مصرف 
ادامه خواهد يافت. (www.mail.ensani.ir) بحران مواد 
مخدر از مسائل هسته اي بسيار مهمتر است، چون خطر 
مخدر  مواد  خطر  ولي  است،  بالقوه  خطري  هسته اي 

شايد  كه  كشورها  كنوني  گرفتاري  ماية  و  است  بالفعل 
اقتصادي تشبيه  به زلزله سياسي، اجتماعي و  آنرا  بتوان 
پيوسته  ُكند و  پيامدهاي  اعتياد  كرد، زيرا مواد مخدر و 
دارد. در بُعد ملي، همبستگي مواد مخدر با بزهكاريها، به 
بروز كشمكشها و گرفتاريهاي اجتماعي، تضعيف دولتها 
نيز  بُعد جهاني  انجاميده و در  و واپس ماندگي كشورها 
بازارهاي مواد مخدر پيوسته رو به گسترش است. (امير 
قاچاق مواد مخدر و  خيزي، 159:1385) سازمان ملل، 
جمعيتي  (هسته اي،  ديگر  بحران  سه  كنار  در  را  اعتياد 
و زيست محيطي) گذاشته است كه بشريت را در سدة 
كنوني تهديد مي كند. سرمايه در گردش در اين زمينه از 

حسن پيردشتيـ  دانشجوي دكتري جغرافياي سياسيـ  دانشگاه تربيت مدرس
مريم كمريـ  كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

چالشهاي مبارزه با مواد مخدر در ايران

چكيده
پديدة شوم قاچاق مواد مخدر امروزه گريبانگير كمابيش همة كشورهاي جهان است. اين پديده، تواناييهاي 
اقتصادي، امنيتي و نظامي كشورها را به كام خود كشيده و بازتاب آن در سطح جهان گسترده شده است. ايران، 
چون در مسير جريان توليد و توزيع و ترانزيت مواد مخدر است، جايگاه حساس ژئوپليتيكي دارد و پيوسته 
با مواد مخدر و قاچاق آن، فزون بر  مبارزه  ايران در راه  بار مي شود.  به آن  زيانهاي مادي و معنوي سنگين 
خسارتهاي جاني، بخش چشمگيري از درآمد ملي را هزينه مي كند و بدين سان رشد اقتصادي كشور آسيب 
هستيم. روش  تنگنا  اين  از  برون رفت  براي  مناسب  استراتژي  يافتن  به دنبال  پژوهش  اين  در  مي بيند.  فراوان 
پژوهش توصيفي ـ تحليلي است و اطالعات از كتابها، مقاالت و سايتهاي مرتبط برداشت شده است. دستاورد 
پژوهش نشان مي دهد كه استراتژي كنوني در زمينه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچيان، به علت پرشمار بودن 
كشته ها و زخميها در عمليات گوناگون، هزينه هاي سرسام آور پاسداري از مرزها و آمار چشمگير معتادان در 

كشور، كارايي الزم را ندارد و بايد در آن بازنگري اساسي شود.
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ديد بازرگاني نيز پس از نفت، توريسم و جنگ افزار است. 
«جهاني شدن»،  سوي  به  رفتن   (www.magiran.com)
و  كرده  آسان  را  كشورها  ميان  در  مخدر  مواد  قاچاق 
از مكانيسمهاي مرسوم اعمال  «مدرنيزه شدن»، بسياري 
قانون در زمينة مصرف مواد مخدر را ناكارآمد ساخته و 
بدين سان، امكان افزايش شتاب سوءمصرف مواد مخدر 
فراهم  مخدر  مواد  قاچاق  بازار  در  جنايي  فعاليتهاي  و 

آمده است. (امير خيزي، 159:1385)
شمرده  مواد  اين  انتقال  اصلي  مسير  ايران،  خاك 
مي شود، تا آنجا كه نزديك به 40درصد مواد مخدر توليد 
كشورها  ديگر  به  ايران  مرزهاي  از  افغانستان،  در  شده 
مواد  ترانزيت   (www.bashgah.net) مي شود.  منتقل 
آن  جابه جايي  براي  راه  نزديكترين  كه  ايران  از  مخدر 
به كشورهاي اروپايي است، به عّلت استراتژي در پيش 
گرفته شده از سوي دست اندركاران و قانونهاي سخت 
و نرمش ناپذير در پيوند با آن براي جلوگيري از انتقال 
بزرگي  بخش  شدن  پخش  و  سرريز  ماية  مخدر،  مواد 
از اين مواد در كشور شده است. شايد در پيش گرفتن 
از  يكي  به  ايران  كه  است  شده  باعث  راهبردي  چنين 
بزرگترين كشورهاي مصرف كنندة مواد مخدر در جهان 
(با توجه به جمعيتش) تبديل و از اين ديدگاه با بحران 
پژوهش  اين  در  بنيادي  پرسش  بنابراين،  شود.  روبه رو 
از  جلوگيري  در  گذشته،  راهبردهاي  آيا  كه:  است  اين 
ترانزيت و گسترش مواد مخدر كارساز بوده است يا نه؟ 
بود  اين خواهد  ديگر  پرسش  است،  منفي  پاسخ  اگر  و 
كه: كدام راهبرد يا راهبردها مي تواند بحران كنوني را از 
ميان بردارد؟ برسرهم به نظر مي رسد كه راهبرد كنوني، تا 
امروز نتوانسته است چاره ساز باشد. هدف اين پژوهش، 
براي  تازه  راهبردي  و  مناسب  راهكارهاي  دادن  نشان 

برون رفت از اين تنگناست.
روش پژوهش

روش اين پژوهش، توصيفي ـ تحليلي است و براي 
زمينة  در  گوناگون  منابع  از  كوشيده ايم  آن  دادن  انجام 
كه  تا جايي  بوده ايم  آن  بر  كنيم.  بهره گيري  مواد مخدر 
ممكن است از منابع تازه بهره گيريم و اطالعات آماري 
را از پايگاههاي رسمي دريافت كنيم و دربارة درست يا 

نادرست بودن آنها، دقت و وسواس به خرج دهيم.
طرح موضوع

ايران، به عّلت قرار داشتن در همسايگي بزرگترين 
گذرگاه  در  شدن  واقع  نيز  و  افيوني  مواد  توليد  كانون 
ترانزيت نزديك به يك دوم مواد توليد شده در افغانستان، 

كشورهاي  ميان  در  را  ژئوپليتيكي  جايگاه  حساسترين 
مناسبترين و چه  ايران،  منطقه و حتّا جهان دارد. خاك 
به  مخدر  مواد  قاچاق  راه  نزديكترين  و  آسانترين  بسا 

كشورهاي اروپايي است. (محمدي و غنجي، 7:1385)
سالهاست كه ايران همه توان خود را براي نبرد بي امان 
با قاچاق مواد مخدر به كار گرفته و تاكنون صدها تن از 
اين  به شهادت رسيده اند. هرچند  راه  اين  جوانانش در 
نبرد، برپايه آموزه هاي ديني و انقالبي و براي دور كردن 
جوانان از خطر مواد مخدر سامان يافته، ولي واقعيت اين 
است كه مواد مخدري كه به ايران قاچاق مي شود يكسره 
بيشتر به منظور ترانزيت  براي مصرف داخلي نيست و 
آن به ديگر كشورها وارد ايران مي شود. بنابراين، ديگر 
كشورها و بويژه كشورهاي اروپايي بيشترين سود را از 
اين نبرد مي برند، زيرا نه تنها نيروي انساني و امكاناتي 
ساية  در  جوانانشان  كه  نمي گيرند،  به كار  زمينه  اين  در 
كاهش توزيع مواد مخدر، از مصونيت بيشتري برخوردار 
تنها  نه  اروپاييان  اينكه،  توجه  درخور  نكتة  مي شوند. 
كمترين كمكي به اين نبرد نمي كنند كه در برابر برخورد 
به نقض  متهم  را  ايران  مواد مخدر،  قاچاقچيان  با  ايران 
حقوق بشر مي كنند. بنابراين، دليلي وجود ندارد كه ما با 
پذيرش هزينه هاي سنگين از گذر كاروانها از راه ايران 

(www.khabaronline.ir) .جلوگيري كنيم
ناديده گرفته شدن اصل مسئوليت مشترك و به اجرا 
و  فني  كمكهاي  دادن  به  مربوط  قطعنامه هاي  درنيامدن 
مالي به كشورهاي زيانديده، همچون قطعنامه هاي 51/7، 
52/2 و 53/5، روند مبارزه با معضل جهاني مواد مخدر 
را با چالش جدي روبه رو كرده است. بي گمان، نبرد با 
كشور  دو  يا  يك  ويژة  مخدر،  مواد  غيرقانوني  جريان 
نيست، بلكه برپايه اصل مسئوليت مشترك، باري است 
كه هر كشور در جاي خود بايد بخشي از آنرا به دوش 

(www.fardanews.com) .كشد

● اعتياد، يك بيماري اجتماعي، همراه با عوارض 
و   مالي  هزينه هاي  كه  است  رواني  و  جسمي 
به  اعتياد  مي كند.  بار  كشورها  به  سنگين  معنوي 
مواد مخدر و بيشتر جنايتها در جهان، از زخمهاي 
در  زندگي  كه  مي گيرد  مايه  ريشه داري  رواني 
مي آورد.  بار  به  مردمان  براي  امروزي  جوامع 
مواد  گسترده  مصرف  نزديك،  آيندة  تا  بنابراين، 

مخدر، با همه سركوبها، ادامه خواهد يافت. 
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ايران همواره در ستيز با شبكه ها، كاروانها و گروههاي 
بين المللي قاچاق مواد مخدر نقش چشمگير و پويا داشته 
ديده  را  مالي  و  جاني  زيانهاي  بيشترين  راه  اين  در  و 
است. ايران، نه تنها در جنوب باختري آسيا، كه در جهان، 
به علت قرار گرفتن در همسايگي بزرگترين كانون مواد 
افيوني در جهان، آسيب پذيرترين وضع را دارد. دست كم 
يا  ترانزيت  قصد  به  جهان،  در  مخدر  مواد  50درصد 
مصرف وارد كشور ما مي شود. (امير خيزي، 161:1385) 
مي توان گفت كه ايران شاهراه ترانزيت ترياك به سمت 
و  (جزايري، 286:1386)  اروپاست  به  آنجا  از  و  تركيه 
از اين رو، از دو سو در معرض خطر مواد مخدر است: 
مواد  اين  ترانزيت  براي  گذري  مي تواند  اينكه،  نخست 
باشد كه گذشته از هزينه هاي مالي، مايه آسيبهاي جاني و 
انساني سنگين به ايران مي شود؛ ديگر اينكه، قاچاق مواد 
مخدر از راه ايران به اروپا و پخش شدن بخش بزرگي از 
اين مواد مخدر در كشور، شمار معتادان به مواد مخدر را 
(http://dr-shafie.ir) .در ايران سخت افزايش داده است

در  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  دولتها  انقالب،  از  پس 
زمينه  اين  در  تاكنون  و  دادند  قرار  خود  كار  دستور 
پايمردي  و  انساني كالن شده  و  مالي  سرمايه گذاريهاي 
از جمله  بهايي سنگيني داشته است:  نبرد  اين  ايران در 
شهادت سه هزار و 720 تن و زخمي شدن بيش از 11 
(http://salamatnews. .هزار و 500 تن از نيروهاي پليس
در  مسئوالن،  رسمي  اعالم  برپاية  براين،  فزون   com)
13/3درصد  به  نزديك   ،1381-1382 تحصيلي  سال 
دانش آموزان در مقاطع سوم راهنمايي و دبيرستان و نيز 
20/69درصد دانشجويان ورودي سال تحصيلي 83-84 
دانشگاههاي كشور، تابع وزارت علوم، در معرض خطر 

(http://siyahghalam.vcp.ir) .مصرف مواد مخدر بوده اند
بايد  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  كه  است  اين  واقعيت 
باالتر از يك جنگ، «ستيزي دائم» بدانيم كه از گذشته 
كشورها  گريبانگير  نيز  آينده  در  و  است  داشته  وجود 
خواهد بود. در اين ستيز، يك سوي ماجرا را سوداگران 
هر  از  بيش  كه  مي دهند  تشكيل  مخدر  مواد  مافياي  و 
و  مي انديشند  دادوستد  اين  مادي هنگفت  به سود  چيز 
خانواده هايي  و  انسانها  بويژه  و  دولتها  ديگر،  سوي  در 
به شمار  شوم  بازرگاني  اين  اصلي  قربانيان  كه  هستند 
مي روند. (http://www.inn.ir) وجود كمابيش دو ميليون 
معتاد و دستگيري دو ميليون و ششصد هزار تن در دو 
پرشدن  است.  وضع  اين  گوياي  ايران،  در  گذشته  دهه 
پيوند  بزهكاران در  با  75درصد فضاي زندانهاي كشور 
با مواد مخدر نشاندهندة پيامدهاي سنگين اين پديده در 
سرنگهاي  راه  از  ايدز  گسترش  همچنين،  است.  جامعه 
است  هشداري  تزريقي،  معتادان  استفاده  مورد  آلودة 

(www.magiran.com) .سخت به جامعه
با  برخورد  شيوة  دربارة  گوناگون  ديدگاههاي   

بحران مواد مخدر
مخدر  مواد  بحران  دربارة  كارشناسان  تاكنون،   
ديدگاهها و بحثهاي گوناگون داشته اند. برخي از آنان با 
استراتژي كنوني در زمينه برخورد با مواد مخدر موافق 
و پاره اي ديگر مخالفند. با توجه به اختالف آرا، در اين 
پژوهش ضمن بيان ديدگاههاي هر دو گروه، كوشيده ايم 
و  (مخالفان  موجود  ديدگاههاي  ميان  منطقي  پيوندي 
سر  بر  اجماعي  به  كه  به گونه اي  كنيم،  برقرار  موافقان) 
اينكه  پذيرفتن  با  مخالفان،  بينجامد.  بحران  حل  شيوة 
راهبرد كنوني قادر به حل مسائل موجود نيست و كشور 
مي كشند.  چالش  به  آنرا  كرد،  خواهد  بحران  گرفتار  را 
در برابر، موافقان با استناد به برخي اصول و مالحظات 
شرعي و انساني كه جمهوري اسالمي نمي تواند آنها را 
كنوني  استراتژي  با  كه  باور  اين  با  نيز  و   گيرد،  ناديده 
پشتيباني  آن  از  گذاشت،  سر  پشت  را  بحران  مي توان 

مي كنند.
دكتر عزت اهللا عزتي استاد دانشگاه دربارة استراتژي 
در پيش گرفته شده، برآن است كه: «راهي كه در رابطه 
با مواد مخدر گرفته ايم اشتباه است. نمي توان گفت، بايد 
با مواد  بايد گفت الزم است  مبارزه كرد  با مواد مخدر 
مخدر مصالحه كرد. چرا كه مبارزه با مواد مخدر نتيجه 
عكس دارد. قبال مسير مواد مخدر مثل يك شيپور بود 
كه دهانه گشادش لب مرز قرار داشت و مواد مخدر در 

بسيار  هسته اي  مسائل  از  مخدر  مواد  بحران   ●
بالقوه  خطري  هسته اي  خطر  چون  است،  مهمتر 
است، ولي خطر مواد مخدر بالفعل است و ماية 
آنرا  بتوان  شايد  كه  كشورها  كنوني  گرفتاري 
تشبيه  اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي،  زلزله  به 
و  ُكند  پيامدهاي  اعتياد  و  مخدر  مواد  زيرا  كرد، 
پيوسته دارد. در بُعد ملي، همبستگي مواد مخدر 
گرفتاريهاي  و  كشمكشها  بروز  به  بزهكاريها،  با 
اجتماعي، تضعيف دولتها و واپس ماندگي كشورها 
انجاميده و در بُعد جهاني نيز بازارهاي مواد مخدر 

پيوسته رو به گسترش است.
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800 كيلومتر دپو مي شد و تا 520 كيلومتر ديگر امتداد 
مي يافت و به مرزهاي غربي مي رفت و در عرض 20 تا 
25 كيلومتر جمعيت اطراف را درگير مي كرد. اما االن اين 
وضعيت عوض شده است، يعني دهانه گشاد آن داخل 
كشور ايران است و دهانه كوچك آن لب مرز قرار دارد 
و 800 كيلومتر از كشور را درگير كرده است. مواد مخدر 
شكل  به  آن  با  نمي شود  و  است  جهاني  پديده اي  يك 
محلي برخورد كرد. تجارت جهاني مواد مخدر، ساالنه 
650 ميليارد دالر سود دارد درصورتي كه تجارت جهاني 
در ساير بخش ها حدود 900 ميليارد دالر سود به همراه 
دارد و اين قدرت مواد مخدر را ميرساند و مافياي جهاني 
كه پشت آن قرار دارد كه بايد به شكل جهاني به مبارزه 
با آن رفت.» (عزتي، 3:1378) همچنين، دكتر محمدرضا 
حافظ نيا استاد دانشگاه تربيت مدرس دراين باره مي گويد: 
«ايران به دليل قرارگيري در مبدأ و مقصد مواد مخدر و 
است.  برخوردار  بحراني  موقعيت  از  آن  ترانزيتي  نقش 
معضل مواد مخدر، منابع ملي را در راستاي مسائل امنيتي 
قاچاق،  همچون  مسائلي  مخدر؛  مواد  مي برد.  بين  از 
اعتياد، زنداني، هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
زيادي را بر كشور ايران تحميل مي كند. حال اين سوال 
به  نسبت  ايران  دولت  استراتژي  آيا  كه  مي آيد  پيش 
است،  نادرست  اگر  خير؟  يا  است  درست  پديده  اين 
استراتژي درست كدام است. در پاسخ به اين سوال بايد 
اذعان داشت كه با توجه به آماري كه توسط متوليان امر 
با  مبارزه  زياد  هزينه هاي  معتادين،  تعداد  با  ارتباط  در 
ترانزيت مواد مخدر، هزينه نگهداري از مرزهاي شرقي، 
تعداد نيروهاي درگير در مرز، تعداد زندانيان مواد مخدر 
و هزينه هاي نگهداري از آنها و... استراتژي ايران در اين 
اين مسأله آن  نادرست است و استراتژي درست  زمينه 
به عنوان يك معضل جهاني اعالم  ايران آن را  است كه 
كرده تا خود جهانيان و خصوصا كشورهايي كه بيشتر در 
معرض خطر مواد مخدر قرار دارند نسبت به حل اين 

بحران اقدام نمايند.» (حافظ نيا، 6:1379)
سيد جالل فياضي، نويسنده و روزنامه نگار و مشاور 
كريدور  يك  ايجاد  هشتم،  مجلس  فرهنگي  كميسيون 
كاروانهاي  عبور  براي  را  انتظامي  بي مانع  شده  حفاظت 
به  ايران  همسايه  كشور  از  كه  مخدري  مواد  قاچاق 
(www. مي كند.  پيشنهاد  مي شود،  بارگيري  اروپا  مقصد 

كه  مي شود  يادآور  همچنين  وي،   khabaronline.ir)
كشورها  برخي  در  سياسي  سودجويان  و  استعمارگران 
بيشترين سودبران مافياي مواد مخدر بوده اند و هستند و 

در اين ميان، كشوري مانند ايران آسيب پذيرترين كشور 
در ميان كشورهاي جهان است. به نقل سايت فرارو: «با 
پيدايش آزمايشگاههاي شيميايي در افغانستان و فراواني 
اقدام جدي در  مواد شيميايي مورد استفاده در آن، اگر 
پيشگيري از اين امر صورت نگيرد، در  چند سال آينده 
هروئين  مصرف كننده  كشور  اصلي ترين  به عنوان  ايران 
فعاليتهاي  گرچه  بنابراين،  مطرح خواهد شد.»  كراك  و 
براي  تربيتي  و  اجتماعي  فرهنگي،  انتظامي،  نظامي، 
مبارزه با مواد مخدر، بي چون وچرا ضرورت دارد، ولي 
از سوي سـازمان  در گرو مصوباتي  آن  ريشه كن شدن 
مـحدود  بــراي  بين المـللي  نهـادهاي  ديـگر  و  مـلل 
كشورهاي  جاسوسي  سازمانهاي  و  استعمارگران  كردن 
(http:// .سـودبـرنـده از مـافـيـاي مـواد مخـدر اسـت

shayadobayad.mihanblog.com)
كه:  است  برآن  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رييس 
امروز ما پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در جهان محسوب 
مبارزه  راه  بزرگي كه در  توفيقات  مي شويم و علي رغم 
با مواد مخدر به دست آورده ايم، از منظر و نگاه مردم و 
مسئوالن، مواد مخدر و اعتياد يكي از مهمترين اولويت ها 
در حوزه جرائم و آسيب ها است. لذا نيازمند نگاهي نو 
به اين موضوع هستيم تا عالوه بر اينكه جايگاه ما را در 
دنيا حفظ [كند] و ارتقاء بخشد، ما را نيز قادر به كنترل و  
(www. .كاهش بهتر اين جرم و آسيب در جامعه نمايد
(khabaryaab.com او همچنين يادآور مي شود كه ايران 
اجازه نمي دهد حتي يك گرم مواد مخدر از خاك كشور 
ترانزيت شود و ما آمادگي داريم تا جان فرزندان مان را 
(www.afkarnews.ir) .در راه مبارزه با مواد مخدر فدا كنيم

● سازمان ملل، قاچاق مواد مخدر و اعتياد را در 
كنار سه بحران ديگر (هسته اي، جمعيتي و زيست 
سدة  در  را  بشريت  كه  است  گذاشته  محيطي) 
اين  كنوني تهديد مي كند. سرمايه در گردش در 
از نفت، توريسم  نيز پس  بازرگاني  از ديد  زمينه 
و جنگ افزار است. رفتن به سوي «جهاني شدن»، 
قاچاق مواد مخدر در ميان كشورها را آسان كرده 
و «مدرنيزه شدن»، بسياري از مكانيسمهاي مرسوم 
را  مخدر  مواد  مصرف  زمينة  در  قانون  اعمال 
ناكارآمد ساخته و بدين سان، امكان افزايش شتاب 
در  جنايي  فعاليتهاي  و  مخدر  مواد  سوءمصرف 

بازار قاچاق مواد مخدر فراهم آمده است.
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فرمانده نيروي انتظامي كشور نيز مي گويد: «جلوگيري 
جمهوري  عهده  از  افغانستان،  در  مخدر  مواد  توليد  از 
كامل  انسداد  با  مي توان  اما  است،  خارج  ايران  اسالمي 
كرد،  جلوگيري  كشور  به  مخدر  مواد  ورود  از  مرزها 

ترانزيت  از  ايران همواره هدف جلوگيري  در عين حال 
مواد مخدر به اروپا را نيز مدنظر داشته است. موفقيت 
80درصدي در حوزه مبارزه با مواد مخدر، نشانه پيشرفت 
نيروهاي  تقويت  و  است  مبارزه  امر  در  ايران  چشمگير 
تصويب  مخدر،  مواد  با  مبارزه  پليس  تقويت  مرزي، 
افزايش اعتبارات انسداد مرزها و ايجاد ابتكارات جديد 
در روند مبارزه، از اقدامات مهم حوزه مقابله با عرضه 

(http://vista.ir) «.مواد مخدر است
رييس جمهوري  كرزي  زمينه، سخنان حامد  اين  در 
افغانستان نيز شنيدني است: «جامعة جهاني در ميان خود 
هماهنگي الزم را ندارد، همكاري كه الزم است ميان آنها 
وجود ندارد، در چنين وضعيتي اگر مشكالت مربوط به 
را  قاچاق  اما  است.  مسئول  افغانستان  است،  افغانستان 
جامعة بين المللي مي كند نه افغانها. مافيا پديده اي جهاني 
است نه يك پديده افغاني؛ رسانه ها، دولت افغانستان را 
متهم مي كنند، اما دولت افغانستان در مناطقي كه تحت 

(www.zendagi.com) «.كنترلش بوده موفق بوده است
شايد در ميان موافقان، واپسين وزير كشور و دبير كل 
از  ميانه روتر  با مواد مخدر در دولت دهم،  ستاد مبارزه 

شده  توليد  مخدر  مواد  40درصد  به  نزديك   ●
در افغانستان، از مرزهاي ايران به ديگر كشورها 
كه  ايران  از  مخدر  مواد  ترانزيت  مي شود.  منتقل 
به كشورهاي  آن  براي جابه جايي  راه  نزديكترين 
گرفته  پيش  در  استراتژي  به عّلت  است،  اروپايي 
شده از سوي دست اندركاران و قانونهاي سخت 
و نرمش ناپذير در پيوند با آن براي جلوگيري از 
انتقال مواد مخدر، ماية سرريز و پخش شدن بخش 
بزرگي از اين مواد در كشور شده است. شايد در 
پيش گرفتن چنين راهبردي باعث شده است كه 
ايران به يكي از بزرگترين كشورهاي مصرف كنندة 
مواد مخدر در جهان (با توجه به جمعيتش) تبديل 

و از اين ديدگاه با بحران روبه رو شود.

مصرف جهاني هرويين (2008)

چين 45 تن، 13 درصد

هند 17 تن، 5درصد

اياالت متحده و كانادا 22 
تن، 6درصد

افريقا 24 تن، 7درصد

ديگران 24 تن، 7درصد

پاكستان 19 تن 6درصد

ايران 17 تن، 52درصد

و  روسيه  از  (جدا  اروپا 
تركيه) 88 تن، 26درصد

فدراسيون روسيه 70 تن، 
21درصد

آسياي خاوري و جنوب 
خاوري 17 تن 5 درصد

http://vision1404.ir/fa/IransView.aspx(UNODC) :منبع
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ديگران بوده كه گفته است: «كشورهاي غربي برخالف 
با  مبارزه  موضوع  به  بين المللي  توجه  نياز  و  ضرورت 
قطعنامه هاي  در  مداوم كشورها  تأكيدات  و  مخدر  مواد 
مسئوليت  و  نقش  ايفاي  براي  مخدر،  مواد  كميسيون 
مشترك، نه در افغانستان و نه در قبال كشورهاي همجوار، 
كمك مؤثر و برنامه مشخصي نداشته اند. افزايش توليد 
مواد مخدر در افغانستان نشانه بارز عدم ايفاي تعهد اين 
حاضر  درحال  كشورها  اين  همكاري  است.  كشورها 
اين  و  است  تقاضا  كاهش  زمينه هاي  به  معطوف  غالبًا 
درحالي است كه موضوع توليد و قاچاق مواد مخدر در 
اولويت همكاري هاي آنها قرار ندارد. همواره به درستي 
گفته شده تهديد اين مواد از تهديد اتمي نيز باالتر است 
مواد  تهديد  اما  است  بالقوه  تهديدي  اتمي  تهديد  زيرا 
(www.iran-newspaper. «.مخدر تهديدي بالفعل است
تئوريك، كشت مواد مخدر  (com برخالف گزارشهاي 
نه تنها افزايش يافته است، كه تقاضا براي مواد مخدر در 
كشورهاي باختري نيز بيشتر شده و همين افزايش تقاضا، 

(www.isna.ir) .مايه افزايش توليد در افغانستان شده است

خطرهاي مواد مخدر
با توجه به عوامل و داليل زير، مواد مخدر تهديدكنندة 
مواد  پديده  بودن:  فراگير  1ـ  كشورهاست:  ملي  امنيت 
مخدر و قاچاق بين المللي آن، از يك ناحيه جغرافيايي و 
يك منطقه فراتر رفته و امروزه بيشتر كشورهاي جهان را 
دربر گرفته است. 2ـ دنباله داشتن: كاربرد مواد مخدر و 
بويژه ترياك در كشورها ريشه تاريخي دارد كه رفته رفته، 
گرفتاري  يك  به  امروزه  و  دور شده  دارويي  كاربرد  از 
اجتماعي و جهاني تبديل شده است. 3ـ رخنه پذير بودن 

همسايگي  در  داشتن  قرار  عّلت  به  ايران،   ●
واقع  نيز  و  افيوني  مواد  توليد  كانون  بزرگترين 
دوم  يك  به  نزديك  ترانزيت  گذرگاه  در  شدن 
مواد توليد شده در افغانستان، حساسترين جايگاه 
حتّا  و  منطقه  كشورهاي  ميان  در  را  ژئوپليتيكي 
بسا  چه  و  مناسبترين  ايران،  خاك  دارد.  جهان 
به  نزديكترين راه قاچاق مواد مخدر  آسانترين و 

كشورهاي اروپايي است.

http://vision1404.ir/fa/IransView.aspx(UNODC) :منبع

برآورد مصرف جهاني ترياك (2008)

ديگران 92 تن، 9 درصدهند 67 تن، 6درصد
خاور، جنوب و جنوب خاوري 

آسيا 87 تن، 8درصد

ميانمار 7 تن، 1درصد

افغانستان 80تن ،7 درصد

پاكستان 80 تن، 7درصد
7درصد

افريقا 60 تن، 6درصد

فدراسيون روسيه 58 تن، 5درصد اروپا (جدا از روسيه و 
تركيه) 95تن، 9درصد

ايران 452 تن، 42درصد
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مرزها: با همة پيشرفتهاي تكنولوژيك، كنترل و پاسداري 
از مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشورها بسي دشوار 
ساية  در  مخدر،  مواد  بازرگاني  سودآوري:  4ـ  است. 
پشتيباني و هدايت پيدا و پنهان برخي قدرتها و مافياي 

قاچاق مواد مخدر، به بازرگاني پر سود بين المللي تبديل 
(www.idsp.ir) .شده است

زمينه هاي گرايش به قاچاق مواد مخدر در ايران
عواملي چند از جمله جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي 
شده  ايران  در  مخّدر  مواد  به  گرايش  ماية  اقتصادي  و 

است.
از ديدگاه جغرافيايي، قرار داشتن ايران در همسايگي 
جايگاهش  و  پاكستان)  و  (افغانستان  طاليي»  «هالل 
كنترل  و  بستن  در  كوتاهي  مخدر،  مواد  بعنوان گذرگاه 
مرزهاي خاوري، فقر اقتصادي در بخشهايي از استانهاي 
آلوده  محله هاي  وجود  و  حاشيه نشيني  پديدة  خاوري، 
كنترل  از  بيرون  (مناطقي  خاكستري  مناطق  و  جرم زا  و 
دولت، با اقتصاد بيمار) و... زمينه ساز قاچاق مواد مخدر 
از  مي توان  اخالقي،  و   فرهنگي  ديدگاه  از  مي شود. 
بي سرپرستي  اعتياد،  گسترش  خانوادگي،  گرفتاريهاي 
خانواده هاي زندانيان، سست شدن پايه هاي اعتقادي، فقر 
فرهنگي و كاهش پايبندي به ارزشهاي اخالقي و انساني 
و... ياد كرد. از ديد اجتماعي، مي توان بر عادالنه نبودن 
در  نارساييها  پاره اي  وجود  امكانات،  و  درآمدها  توزيع 
دستگاههاي انتظامي و قضايي، افزايش چشمگير جمعيت 
و... انگشت گذاشت. از ديدگاه اقتصادي نيز، سودآوري 
قاچاق مواد مخدر، بيكاري، افزون خواهي و قانع نبودن 
و...  پولشويي  امكان  متعارف،  كار  از  حاصل  درآمد  به 

براي  را  خود  توان  همه  ايران  كه  سالهاست    ●
گرفته  به كار  مخدر  مواد  قاچاق  با  بي امان  نبرد 
به  راه  اين  در  جوانانش  از  تن  تاكنون صدها  و 
شهادت رسيده اند. ولي واقعيت اين است كه مواد 
مخدري كه به ايران قاچاق مي شود يكسره براي 
مصرف داخلي نيست و بيشتر به منظور ترانزيت 
آن به ديگر كشورها وارد ايران مي شود. بنابراين، 
ديگر كشورها و بويژه كشورهاي اروپايي بيشترين 
نيروي  تنها  نه  زيرا  مي برند،  نبرد  اين  از  را  سود 
انساني و امكاناتي در اين زمينه به كار نمي گيرند، 
كه جوانانشان در ساية كاهش توزيع مواد مخدر، 
نكتة  مي شوند.  برخوردار  بيشتري  مصونيت  از 
كمترين  تنها  نه  اروپاييان  اينكه،  توجه  درخور 
كمكي به اين نبرد نمي كنند كه در برابر برخورد 
ايران را متهم به  با قاچاقچيان مواد مخدر،  ايران 

نقض حقوق بشر مي كنند.
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(www.tarikhaneh.com) .درخور توجه است
شمار معتادان در جهان و ايران

برآوردها و گزارشها دربارة شمار معتادان در ايران، 
متفاوت است. برپايه آمارهاي رسمي، يك ميليون و 160 
در  غيرحرفه اي  معتاد  هزار  و 800  معتاد حرفه اي  هزار 
كشور وجود دارند. به ديگر سخن، نزديك به دو ميليون 
هستند.  مخدر  مواد  گرفتار  كشور  مولد  از جمعيت  تن 

(http://aftabnews.ir)
و  ميليون  يك  موجود  آمارهاي  پايه  بر  همچنين،   
دارد  وجود  كشور  در  مخدر  مواد  به  معتاد  هزار   325
تشكيل  را  ساله   64 تا   15 جمعيت  از  2/65درصد  كه 
زيرپوشش  معتاد  هزار   755 آن،  از  گذشته  مي دهند. 
(http://www. .خدمات درماني در راه ترك اعتياد هستند

farsnews.com)
گفته شده است كه امروزه ايران، نسبت به جمعيتش، 
(www. .نخستين مصرف كنندة مواد مخدر در جهان است
با مواد مخدر،  مبارزه  آمارهاي رسمي ستاد   tabnak.ir)
نشان مي دهد؛  را  به شيشه  معتادان  نفري  رقم 27 هزار 
(http://siyahghalam.vcp.ir) درحالي كه بيش از 224/6 
ميليون مصرف كننده رسمي مواد مخدر در جهان وجود 

دارد. (محمدي و غنجي، 7:1385)
درآمد حاصل از فروش مواد مخدر

در 2012، ارزش اين كار غير قانوني در سطح جهاني 
 (http://fa.wikipedia.org) .700 ميليارد دالر برآورد شد
قاچاق  دست اندركار  تن  ميليون   10 از  بيش  جهان  در 
در  دالر  ميليارد   1600 از  بيش  و  هستند  مخدر  مواد 

به  نزديك  كه  است  گردش  در  مخدر  مواد  قاچاق  كار 
يك سوم اين رقم، سود است. بيش از 224 ميليون تن، 
بازار  اين رقم، گسترة  مصرف كننده مواد مخدر هستند. 
مصرف و دامنة تحرك باندهاي مافيايي را نشان مي دهد. 
گردش مالي توليد، توزيع و جابه جايي مواد مخدر، پس 
از تجارت جنگ افزار، باالترين رقم را به خود اختصاص 
داده است؛ يعني حتّا از درآمد نفت و انرژي نيز بيشتر 
است. اگر سود 30درصدي بيش از يك هزار و پانصد 
ميليارد دالر پول در گردش ساالنه در زمينه مواد مخدر را 
درنظر بگيريم، به رقم 400 تا 500 ميليارد دالر مي رسيم. 
(اميرخيزي، محمدرضا، 161:1385) در ايران هم، سود 
مبارزه  كار  مخدر،  مواد  قاچاقچيان  دالري  ميليارد  سه 
(http://www. را دشوار كرده است.  پديدة شوم  اين  با 

farsnews.com)

و  مشترك  مسئوليت  اصل  شدن  گرفته  ناديده   ●
دادن  به  مربوط  قطعنامه هاي  درنيامدن  اجرا  به 
زيانديده،  كشورهاي  به  مالي  و  فني  كمكهاي 
همچون قطعنامه هاي 51/7، 52/2 و 53/5، روند 
با چالش  را  مواد مخدر  با معضل جهاني  مبارزه 
جدي روبه رو كرده است. بي گمان، نبرد با جريان 
كشور  دو  يا  يك  ويژة  مخدر،  مواد  غيرقانوني 
نيست، بلكه برپايه اصل مسئوليت مشترك، باري 
است كه هر كشور در جاي خود بايد بخشي از 

آنرا به دوش كشد.
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مصرف مواد مخدر (ترياك و هرويين) در جهان 
و ايران

از 998 تن ترياك مصرفي در جهان در سال 2008، 
ايران با 452 تن، 42درصد ترياك جهان را مصرف كرده 
 (united و در رتبه نخست ايستاده است. برپاية برآورد
 Nations Office on Drugs and Crime- UNODC)
است.  نفر  هزار   531 ايران  در  ترياك  به  معتادان  شمار 
فزون بر اين، از كمابيش 340 تن هرويين مصرفي جهان، 
ايران 17 تن يا پنج درصد هرويين جهان را مصرف كرده 
در  تن  هزار   391 به  نزديك  كه  مي شود  برآورد  است. 

ايران معتاد به هرويين باشند.
در نمودار زير، چگونگي مصرف ترياك و هرويين 

در جهان نشان داده شده است:
در  (خشخاش)  مخدر  مواد  كشت  زير  زمينهاي 

جهان
افغانستان  در  زير كشت خشخاش  در 1986 سطح 
29 هزار هكتار بوده كه در 2006، به 165 هزار هكتار 
افزايش يافته و از آن نزديك به 6500 تن ترياك توليد 
شده است. اين رقم در 2007 به 7700 تن رسيده است 
ادامه  همچنان  افزايش  اين  كه  است  شده  پيش بيني  و 
داشته باشد (http://vista.ir) آژانس مبارزه با مواد مخدر 
است  كرده  اعالم  ساالنه خود  گزارش  در  ملل  سازمان 
كه در 2013، مساحت زمينهاي زير كشت خشخاش در 
ماده  ترياك،  توليد  و  يافته  افزايش  36درصد  افغانستان 
 ،2012 با  سنجش  در  نيز  هرويين  تشكيل دهنده  اصلي 
(www.entekhab. .كمابيش 50 درصد بيشتر شده است

ir)
گفتني است كه در سه دهه گذشته، بزرگترين كانون 

جهان  در  هرويين  و   مرفين  توليد  و  خشخاش  كشت 
منطقه اي موسوم به هالل طاليي (افغانستان و پاكستان) 
فعال بوده است. (www.tabnak.ir) در 1359 خورشيدي 
توليد ترياك در افغانستان، كمابيش 270 تن بوده كه در 
1390 اين رقم به 8500 تن رسيده و 31 برابر شده است. 
توليد  كارشناسان،  برخي   (www.tarikhaneh.com)
برآورد  تن   10000 ساالنه  را  افغانستان  در  تنها  ترياك 
(www. مي شود.  ايران  وارد  آن  60درصد  كه  مي كنند 

farsnews.com)
كانونهاي توليد و راههاي جابه جايي مواد مخدر در 
جهان و  ايران در نقشه هاي زير نمايش داده شده است:

كشف مواد مخدر در ايران و جهان
انواع مخدر كه در سال 1390  تن  از 112  بيش  از 
در ايران كشف شده، 87 تن ترياك، شش تن هرويين، 
بيش از 15 تن حشيش، بيش از سه ميليون انواع قرض 
است.  بوده  مرفين  گرم   400 و  كيلو  يك  و  روانگردان 
در  مخدر  مواد  كيلوگرم   1191 ميانگين  به گونه  روزانه 

(http://hamshahrionline.ir) .كشور كشف شده است
افزايش 15درصدي معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر 
سبب شده است كه پليس در هر ساعت نزديك به 30 
قاچاقچي و معتاد را شناسايي و دستگير كند، تا آنجا كه 
در نه ماه نخست سال 1390، 201 هزار و 500 تن در 
پيوند با مواد مخدر از سوي پليس شناسايي و دستگير 

(http://ebrat.ir) .شده اند
اين آمارها گوياي آن است كه مأموران پليس مبارزه 
به  موفق  ساعت  هر  در  همكارانشان  و  مخدر  مواد  با 
كشف 49 كيلوگرم انواع مواد مخدر مي شوند. همچنين 
ايران در سال گذشته 250 هزار زنداني داشته است كه 
43 درصد آنان را مجرمان در پيوند با مواد مخدر تشكيل 

(www.karmandnews.ir) .مي داده اند
اين  در  اصلي  پرسش  به  شد،  گفته  آنچه  با  اينك 
پژوهش برمي گرديم: آيا استراتژي مبارزه با مواد مخدر 
در ايران كارايي الزم را دارد يا بايد در آن بازنگري شود؟ 
براي روشن شدن موضوع، نخست استراتژي و روشهاي 
در پيش گرفته شده در زمينه برخورد با پديدة مواد مخدر 

پس از انقالب را بررسي مي كنيم.
از  با مواد مخدر پس  مبارزه  استراتژيها در زمينه 

انقالب
1ـ استراتژي در گام نخست (1357-1367)

ممنوع ساختن كشت خشخاش ـ بزه انگاري اعتياد ـ 
اعمال قوانين سخت كيفري

● در جهان بيش از 10 ميليون تن دست اندركار 
قاچاق مواد مخدر هستند و بيش از 1600 ميليارد 
دالر در كار قاچاق مواد مخدر در گردش است 
كه نزديك به يك سوم اين رقم، سود است. بيش 
مخدر  مواد  مصرف كننده  تن،  ميليون   224 از 
دامنة  و  مصرف  بازار  گسترة  رقم،  اين  هستند. 
تحرك باندهاي مافيايي را نشان مي دهد. گردش 
مالي توليد، توزيع و جابه جايي مواد مخدر، پس 
خود  به  را  رقم  باالترين  جنگ افزار،  تجارت  از 
اختصاص داده است؛ يعني حتّا از درآمد نفت و 

انرژي نيز بيشتر است.
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2ـ استراتژي در گام دوم (1367-1381)
مواد  با  مبارزه  ستاد  كردن  (برپا  سيستمي  نگرش 
مخدر با همكاري دستگاههاي گوناگون) ـ وضع قوانين 
همكاريهاي  گسترش  ـ  قاچاقچيان  مورد  در  سخت تر 

بين المللي ـ توجه ويژه به درمان معتادان.
3- استراتژي در گام سوم (از 1381 تاكنون)

تغيير رويكرد از مقابله با عرضه، به كاهش تقاضا (با 
اولويت پيشگيري)، اصالح نگرش از جنايي و كيفري به 
پيشگيري و درمانـ  ايجاد پشتوانه هاي علمي و پژوهشي. 

(www.magiran.com)
در  زندانيان  و  معتادان  چشمگير  شمار  به  توجه  با 
پيوند با مواد مخدر و آسيب پذير بودن بخش بزرگي از 
جامعه بويژه جوانان و همچنين هزينه هاي سنگين مالي 
و جاني برآمده از مواد مخدر در كشور، به نظر مي رسد 
با  بايسته را در برخورد  كه استراتژيهاي گذشته كارايي 
بايد در استراتژي  مواد مخدر نداشته و دست اندركاران 
و  دهند  انجام  بنيادي  بازنگري  مخدر  مواد  با  مبارزه 
پيش  در  كشور  ملي  منافع  راستاي  در  تازه اي  راهبرد 
دهه شده  اين سه  در  كه  به كوششهايي  گيرند. هرچند 
آگاهيم و آنرا ارج مي نهيم، ولي چنان كه از اين پژوهش 
برمي آيد، استراتژي كنوني يعني ستيز با قاچاقچيان مواد 
مخدر و بويژه ترانزيت آن، به تنهايي راه به جايي نخواهد 
بازنگري  بي  استراتژي،  يك  از  پيروي  سال  سي  برد. 
بودن  آشكار  وجود  با  آن  اجراي  بر  پافشاري  و  آن  در 
شمار  بود.  خواهد  بيهوده  بازخوردهايش،  و  بروندادها 
چشمگير معتادان (بيش از دو ميليون) و باالترين اندازه 
مصرف ترياك در جهان به نسبت جمعيت (452 تن در 
سال)، مصرف سنگين هرويين (17 تن در سال)، شمار 
هراس انگيز زندانيان در پيوند با مواد مخدر (110 هزار 
از 250 هزار زنداني)، هزينه كالن پاسداري از مرزها و 
بستن آنها، شمار شهيدان و زخميهاي نبرد با مواد مخدر 
و.... گوياي آن است كه دولت بايد در استراتژي كنوني 

بازنگري كند.
واكاوي موضوع و چند پيشنهاد

1ـ با درگير كردن ديگر كشورها در اين مبارزه، فضا 
از  بيشتري  انسانهاي  و  مي شود  ناامنتر  قاچاقچيان  براي 
زماني  سو،  ديگر  از  مي يابند.  رهايي  مخدر  مواد  خطر 
كه كشورهاي اروپايي، از نزديك ابعاد اين نبرد را درك 
كنند، بيشتر به لزوم كاهش توليد مواد مخدر در افغانستان 
خواهند انديشيد و خواهند كوشيد سرچشمه مواد افيوني 
است.  انسانيت  به  بزرگي  خدمت  اين  و  بخشكانند  را 

كوتاهي  راه  اين  در  اروپاييان  اگر  كه  است  پيدا  ناگفته 
كنند، خود مسئول اعتياد شهـرونــدان و جــوانـانـشان 

(www.khabaronline.ir) .خــواهـنــد بـــود
2ـ بررسي وضع كنوني و رسيدن به هدفهاي مورد 
نظر، نيازمند نقشه راه است كه به بهبود برنامه هاي ستيز 
و  ورود  از  پيشگيري  مشترك،  عمليات  مخدر،  مواد  با 
افزايش  مخدر،  مواد  تهيه  ابزارهاي  و  مواد  ترانزيت 
بازتواني،  و  پزشكي  تدابير  بيشتر  كارايي  مرزي،  امنيت 
پيشگيرانه  كارهاي  و  بين المللي  همكاريهاي  پژوهش، 
مانند آموزش رويارويي با مواد مخدر، پيوند مي خورد. 

(http://centralasiaonline.com)
مخدر  مواد  قاچاق  از  جهاني  تعريف  بايستگي  3ـ 
بايد در سطح كالن و  بحران  و  اين مسأله  به  اعتياد:  و 
ملي، هرچند  يا  منطقه اي  نه در سطح  پرداخت،  جهاني 
گيرد.  قرار  توجه  مورد  سخت  بايد  نيز  ملي  سطح  در 
روند  سوي  دو  در  كه  است  به گونه اي  ايران  جايگاه 
و  دارد  قرار  آن  تقاضاي  و  مخدر  مواد  عرضه  و  توليد 
ايران  به  بسياري  معنوي  و  مادي  زيانهاي  همين رو  از 
بايد  بين المللي  و  منطقه اي  همكاريهاي  مي شود.  بار 
بخشي جدايي ناپذير از برنامه هاي ايران باشد. از آنجا كه 
جهان  در  مخدر  مواد  مصرف كننده  بزرگترين  اروپاييان 
بايد راهكار از ميان برداشتن  هستند، عزم بين المللي را 

(http://ilna.ir) .معضل مواد مخدر دانست
دريا  و  پاكستان  مرز  از  مخدر  مواد  70درصد  4ـ 
مي آيد و  كنترل ورود و ترانزيت مواد مخدر از راه دريا 
و آبهاي آزاد نيازمند همكاريهاي بين المللي و منطقه اي 
است. با پيشگيريهايي كه در مرزهاي كشور شده، كمتر 
از 30درصد مواد مخدر از راه افغانستان به ايران مي رسد 
و 70درصد ديگر از راه مـرز پــاكسـتـان و دريــا وارد 

(www.khorasannews.com) .مـي شــود
در  بايد  تجربي  دستاوردهاي  و  اطالعات  تبادل  5ـ 
تجهيزات  دادن  از  و  گيرد  انجام  تكنولوژي  انتقال  كنار 

در  ملل  سازمان  مخدر  مواد  با  مبارزه  آژانس   ●
در  كه  است  كرده  اعالم  خود  ساالنه  گزارش 
2013، مساحت زمينهاي زير كشت خشخاش در 
افغانستان 36درصد افزايش يافته و توليد ترياك، 
ماده اصلي تشكيل دهنده هرويين نيز در سنجش با 

2012، كمابيش 50 درصد بيشتر شده است.
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به نيروهاي مرزي و دستگاههاي مربوط نيز نبايد دريغ 
تكنولوژي،  گذاشتن  اختيار  در  از  كه  كشورهايي  كنيم. 
تجهيزات و دستاوردهاي خود دريغ كنند، سالهاي سال 
(www.afkarnews. .بايد پاسخگوي مردمان خود باشند

ir)
اراده  نيازمند  مخدر،  مواد  قاچاق  با  رويارويي  6ـ 
نخواهد  تنهايي  به  ايران  و  است  جهاني  و  بين المللي 
توانست چه در درون و چه بيرون از مرزها در برابر قاچاق 
توليد  با  رويارويي  براي  همچنين،  بايستد.  مخدر  مواد 
با امضاي موافقتنامه هاي  بايد  افغانستان،  مواد مخدر در 
دو يا چندجانبه با كشورهاي ديگر، به جلوگيري از توليد 

(http://dr-shafie.ir) .مواد مخدر در آن كشور بپردازد
قديمي،  مسيرهاي  كنار  در  قاچاق،  شبكه هاي  7ـ 
مسيرهاي تازه اي براي قاچاق مواد مخدر به كار گرفته اند 
و براي جابه جا كردن محموله ها، ابزارهاي پيشرفته به كار 
مي گيرند و از همين رو، همكاري و تبادل اطالعات ميان 
(http://salamatnews. .كشورهاي منطقه، ضرورت دارد

com)
ناكامي جامعه  عامل  مهمترين  كه  مي توان گفت  8ـ 
بين المللي در حل مسأله قاچاق مواد مخدر، مالحظات 
اقتصادي و سود برخي دولتهاي توليد كننده، توزيع كننده 
و دارنده راههاي ترانزيت است كه در سايه اوضاع بد 
اقتصادي،  از ميان رفتن انسانها را بر تجارت و قاچاق پر 

سود مواد مخدر ترجيح داده اند.
براي  زير  كارهاي  و  برنامه ها  كه  مي رسد  نظر  به 
مهار كردن و كاستن از عرضه و تقاضاي مصرف مواد 
مخدر در جهان كارساز باشد: 1ـ پرداختن به مشكالت 

ميان  از  براي  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و كوشش 
بردن آنها؛ 2ـ دگرگون كردن الگوي كشت و جايگزين 
به  كمك  3ـ  مجاز  فراورده هاي  توليد  و  كشت  كردن 
الزم.  ابزارهاي  از  آنان  كردن  برخوردار  و  كشاورزان 

(http://www.idsp.ir)
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استراتژي كنوني بازنگري كند.
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همكاري  جلب  4ـ  ديد؛  خواهند  سنگين  زيانهاي 
كشورهاي جهان، بويژه كشورهايي كه بيشتر در معرض 
خطر مواد مخدر هستند، در خشكاندن ريشه مواد مخدر 
تجربيات  به  توجه  با   افغانستان.  يعني  آن  در خاستگاه 
ديگر  اينكه  مگر  نيست  شدني  كار  اين  اخير،  سالهاي 
كشورها نيز همانند ايران احساس خطر كنند و چاره اي 

جز همكاري با ايران نيابند.
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نام و نام خانوادگي : .............................................................................................................................................
نشاني مشترك : ......................................................................................................................................................

كد پستي :................................................................................................................................................................
 تلفن : ......................................................................................................................................................................

صندوق پستي : 
قبًال مشترك بوده ايد      شماره اشتراك قبلي                                                 (قيد كد پستي الزامي است ) 

 برگ درخواست اشتراك

راهنماي درخواست اشتراك راهنماي درخواست اشتراك راهنماي درخواست اشتراك 
اگر خواهان اشتراك نشريه « اطالعات سياسي ـ اقتصادي »  هستيد :

  برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد
نام موسسه به  ، شعبه ميرداماد شرقي تهران كد 351  بانك تجارت  نزد  را به حساب جاري 251005060    حق اشتراك 

اطالعات ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت ) واريز كنيد.
 رونوشت برگ رسيد بانكي را تا پايان دورة اشتراك نزد خود نگهداريد.

  از فرستادن پول نقد بابت اشتراك خودداري كنيد.
  در صورتي كه قبًال مشترك بوده ايد، شماره اشتراك را در برگ تجديد اشتراك قيد كنيد.

 بريده يا رونوشت برگة تكميل شده را همراه اصل رسيد بانكي با پست سفارشي به نشاني زير ارسال كنيد:

 تهران : بلوار ميرداماد ـ خيابان نفت جنوبي ـ ساختمان روزنامه اطالعات(بخش اشتراك) كدپستي 15499-53111

سياسي اقتصادي

توجه:
پس روز   15 تا  نشريه  دريافت  عدم  درصورت   * 
و  29993471 تلفنهاي  شمارة  با  آن  انتشار   از 
 29993472 بخش آبونمان تماس حاصل نماييد.

، دانشجويان و آموزگاران   ، استادان دانشگاهها   * 
 دانش آموزان مي توانند با فرستادن رونوشت برگة
معرفي نامه و  برگه)  روي  و  معتبر(پشت   شناسايي 
مبلغ به  ويژه  اشتراك  از  تحصيل  يا  كار  محل   از 

10000 تومان استفاده كنند.
استادان براي  ويژه  اشتراك   تمديد  براي   * 
 دانشگاهها ، آموزگاران، دانشجويان و دانش آموزان
 الزم است معرفي نامه از محل كار يا تحصيل معتبر

 دومرتبه ارسال شود.
تكفروشي به  گذشته  هاي  شماره  تهيه  براي   * 
واحد يا   (  29993686 (تلفن:  اطالعات   روزنامه 
خيابان در  واقع  اطالعات)  (انتشارات   فروش 
(تلفن: تهران  دانشگاه  اصلي  درب  مقابل   انقالب، 

 66460734 ) مراجعه فرماييد.

 هزينه اشتراك                     يك سال                     شش ماه
براي داخل كشور           20000تومان               10000 تومان

كشورهاي
 گروه يك

گروه دو

    گروه سه
  

گروه چهار

گروه پنچ

  50000 تومان                25000تومان

  56000 تومان                28000تومان

64000تومان              32000 تومان

74000تومان              37000 تومان

80000تومان                40000تومان 
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